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Pomysłowe dziewczyny
• Uczennice ze Słupska opracowały prototyp urządzenia do zgniatania puszek i butelek PET
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Dwie uczennice Zespołu Szkół Infor
matycznych w Słupsku - Joanna Koło
dziejska i Katarzyna Wrońska - zosta
ły finalistkami X edycji konkursu
„Młody Innowator". Słupszczanki
skonstruowały prototyp urządzenia
do zgniatania puszek i plastikowych
butelek po napojach.
Swój pomysł zgłosiły do X edycji
konkursu „Młody Innowator", który
jest organizowany przez Federację Sto
warzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT, Towarzystwo Kultury Technicz
nej oraz Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów.
Słupszczanki awansowały do ostatnie
go,finałowegoetapu konkursu, który
odbędzie się w Warszawie.
W ramach konkursu uczennice
skonstruowały prototyp urządzenia
do zgniatania puszek i plastikowych
butelek po napojach. Produkt nosi
nazwę „PUSH - CA[N]. Bądź EKO i za
oszczędź miejsce w trzech krokach".
Prace nad innowacją uczennic nadzo
rowała pani Monika Skwarek, nauczy
cielka matematyki w Zespole Szkół In
formatycznych w Słupsku.
- Wierzyłam, że sobie poradzą. Nie
tylko dlatego, że obie mają szóstkę
z matematyki, ale także dlatego, iż obie
dziewczyny są kreatywne - mówi Mo
nika Skwarek, nauczycielka z Zespołu
Szkół Informatycznych w Słupsku. •
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• Dwie pomysłowe dziewczyny z ZSI w Słupsku: od lewej - Katarzyna Wrońska i Joanna Kołodziejska
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tysięcy złotych. Tyle w tym roku zarezerwowały władze gminy Kobylnica na zadania z budżetu
obywatelskiego. Dzięki temu każda osoba stale zamieszkująca na terenie gminy, która ukończyła
16. rok życia, może zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania pieniądze
z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 maja.

Zdjęcie tygodnia

Ekologicznie
i praktycznie

W

ielkie brawa należą
się d w ó m młodym
słupszczankom. Po
kazały, ż e młodzież potrafi
b y ć pomysłowa i chętna
d o szukania nowych w y z w a ń .
Otóż uczennice Zespołu Szkół
Informatycznych - Joanna
Kołodziejska i Katarzyna
Wrońska - zostały finalistkami
X edycji konkursu „Młody In
nowator". Słupszczanła skon
struowały prototyp urządze
nia d o zgniatania puszek i pla
stikowych butelek p o napo
jach.
Pracując n a d koncepcją urzą
dzenia, uczennice myślały nie
tylko o ekologii (zgniecione
plastikowe butelki i puszki
zajmują mniej miejsca, łatwiej
j e utylizować), ale także
o aspektach praktycznych.
- Chciałyśmy uchronić użyt
kowników przed zmoczeniem
podłogi, b o w każdej butelce
p o opróżnieniu zostaje kilka
kropel płynu - mówią. • ©®

Pięściarskie
zmagania
W miniony weekend odbył
się XII Memoriał imienia
Aleksego Antkiewicza.
Widzowie na ringu
w Słupsku mieli okazję
oglądać wiele dobrych walk
turniejowych i meczowych.
Najlepszym zawodnikiem
pięściarskich zmagań
został Kamil Majdański,
a najlepszą zawodniczką
turnieju okazała się
Paulina Gut.

• Mszą świętą i poświęceniem pojazdów rozpoczęli sezon motocykliści ze Słupska i regionu. W sobotę
także przejechali przez miasto, żeby w Parku Kultury i Wypoczynku rozpocząć świętowanie. Odbyła się
też kwesta i licytacje na rzecz Stowarzyszenia „Wiatraczek"

Teatry z całej Polski tańczyły na festiwalu „Otwórz Oczy'

Słupsk

10 kilometrów po trasach Lasku
Południowego w Słupsku pokona
ją biegacze, którzy 29 kwietnia
zmierzą się z kolejnym dystansem
przygotowanym przez kmdr. Dariu
sza Kloskowskiego i księdza Łukasza
Bikuna.
Bieg wystartuje o godz. 11 sprzed
kościoła pw. św. Jana Kantego
przy ul. Leśnej w Słupsku. Chwilę
później, na nieco krótszą, bosześciokilometrową trasę wyruszą
uczestnicy marszu nordic walking.
- Organizujemy bieg dla wszystkich
chętnych, ale jednocześnie chcemy
pomóc potrzebującym. Tym razem
zbieramy nakrętki, które umożliwią
rehabilitację Milenki, cierpiącej
na mózgowe porażenie dziecięce
- mówi kmdr Kloskowski.
Nakrętki, wjak największej ilości,
można przynieść na start biegu.
Biuro zawodów otwarte będziejuż
od godz. 9.
Zapisy na bieg i marsz z kijkami moż
liwe są przez stronę: www. domtelsport.pl. Wpisowe wynosi 30 zł,
w dniu zawodów - 40 zł. (NIK)

P o kaszubsku
16 drużyn młodych kucharzy
zakwalifikowało się do dru
giego etapu Regionalnego
Konkursu Kulinarnego. Kon
kurs to pomysł realizowany
przez ZSP przy ul. Przemy
słowej we współpracy ze
Słupskim Oddziałem Zrze
szenia Kaszubsko-Pomor
skiego. W poniedziałek zmie
rzyli się uczniowie z Łupawy,
Dębnicy Kaszubskiej,
Redzikowa, Gogolewa,
Jezierzyc, Sycewic i Słupska.
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• Spektakl „Santa Muerte" Pracowni Teatru Tańca z Zielonej Góry otrzymał jedną z głównych nagród podczas V Festiwalu Teatrów
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teatru, zobaczyła 11 spektakli oraz dwa pokazy mistrzowskie. Były też darmowe warsztaty i wydarzenia okołofestiwalowe. (DMK)
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Kreatywnie po lekcjach
Brawo! Uczennice z Zespołu Szkól Informatycznych w Słupsku pokazały, że młodzież potrafi
być pomysłowa i chętna do poszukiwania nowych wyzwań
TenuUniiMWM^łliuiiy ,
Wojciech Frelkhowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Joanna Kołodziejska jest uczen
nicą HI klasy Policyjnego Lice
um Ogólnokształcącego. Kata
rzyna Wrońska uczęszcza do IV
klasy Technikum Weterynarii
(obie placówki działają w Ze
spole Szkół Informatycznych
w Słupsku). Dziewczyny
wspólnie opracowały prototyp
urządzenia do zgniatania pu
szek i plastikowych butelek.
Pracując nad koncepcją
urządzenia, uczennice myślały
nie tylko o ekologii (zgniecione
plastikowe butelki i puszki zaj
mują mniej miejsca, łatwiej je
utylizować), ale także o aspek
tach praktycznych.
- Chciałyśmy przede wszyst
kim uchronić użytkowników
przed zmoczeniem podłogi, bo
w każdej butelce po opróżnie
niu zostaje kilka kropel płynu

- mówi Katarzyna Wrońska.
- Dlatego na naszym urządze
niu są uchwyty do zawieszenia
worka i nie trzeba potem wycią
gać ręką takiej zgniecionej bu
telki czy puszki, bo ona wypa
da sama. A poza tym zgniece
nie puszki dla niektórych to jest
jakaś atrakcja.
Zanim zaczęły zgniatarkę
budować, rozrysowały sporo
szkiców i projektów. - Ale
w pewnym momencie rysunki
poszły na bok i zabrałyśmy się
za budowę tego urządzenia,
a potem dopiero powstał do
kładniejszy szkic - uściśla Joan
na Kołodziejska.
- W konkursie trzeba było
nie tylko zaproponować coś no
wego, ale również opisać wady
i zalety tego urządzenia, jego
koszty, co można ulepszyć.
I do jeszcze przygotować ulot
kę tego urządzenia. Właściwie
trzeba było opracować wszyst
ko, co jest konieczne do wpro
wadzenia go do sprzedaży. By
łam pewna, że właśnie te dwie

Opracowując zgniatarkę,
starały się, aby była ona jak naj
prostsza w obsłudze i bezpiecz
na w użytkowaniu.
Katarzyna Wrońska wybra
ła Technikum Weterynarii, bo
interesowała się chemią. - Ale
KBSS
t#
już w tej szkole poznałam nau
ki techniczne i nabrałam zain
teresowań w tym kierunku,
dlatego chcę je kontynuować
na studiach na Politechnice
Gdańskiej.
Z kolei Joanna od zawsze
myślała o pracy w policji. Stąd
jej akces do Policyjnego Lice
um Ogólnokształcącego, po za
kończeniu którego chce się
• Opiekunką merytoryczną Katarzyny Wrońskiej i Joanny Kołodziejskiej była Monika Skwarek,
ubiegać o przyjęcie do Szkoły
nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku (stoi w środku)
Policji.
Za niecałe dwa tygodnie
A wykonanie wcale nie było obie dziewczyny staną do swo
uczennice świetnie sobie pora analizowały regulamin konkur
dzą z tym zadaniem - podkre su i jego cele. -1 dziewczyny sa takie proste. Całośćjest metalo jego pierwszego ważnego egza
śla Monika Skwarek, opiekun me zaproponowały, że fajnym wa. Żeby połączyć poszczegól minu - matury. • ©®
ka merytoryczna i nauczyciel pomysłem byłaby właśnie ma ne elementy, konieczne było ich
ka matematyki w Zespole Szkół szynka do zgniatania plastiko zespawanie. Zajęła się tym Jo 0 Więcej na naszej stronie
wych butelek i metalowych pu anna. - Oczywiście po nadzo Zobacz rozmowę z uczennicami
Informatycznych w Słupsku.
Skąd pomysł? Uczennice ra szek. Jej wykonanie też było ich rem taty, który jest spawaczem 1 ich nauczycielką na:
www.gp24.pl
zem ze swoją opiekunką prze zasługą.
- podkreśla uczennica.

WODNY!

KOSZALIN

warsztaty nurkowania
z Decathlon Koszalin i klubem
płetwonurków Bajkonur
12.00*15.00 — warsztaty nauki pływania
i wodne zabawy z Decathlon Koszalin
i szkółką nauki pływania DEPKA

/
Specja/nie\
dodatkowo
f
dla WAS! \
• 1 maja w godz. 14.00-17.30
3
dni zabawy
Maraton Hydrocyclingu
^nowych
emocji
• 2 maja w godz. *15.00-16.30
ze s r
P
zętem
i
Aqua Zumba i Zumba Kids
K od sk/ e p u
J
w godz. 16.30-18.30
N^sc ath/ o n
Zabawy z animatorem
• 3 maja w godz. 15.00-18.30
Zawody na najszybszy zjazd nazjeżdżalniach
„DLA WSZYSTKICH"

2

PROGRAM
REGIONALNY

Szczegóły M a j ó w k i na:
www.aquapark.koszalin.pl
K o s z a l i n ul. Rolna 1 4
t e l .3 4 7 2 1 BO OB

W
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Chodnik nie dla samochodów
- Idąc ulicą Wojska Polskiego, czasem trudno się wyminąć, bo samochody parkują tam również
na chodnikach - twierdzi nasza czytelniczka. Straż miejska regularnie karze tam mandatami
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Zdaniem pani Krystyny, czytel
niczki mieszkającej w centrum
miasta, kierowcy często nie
przestrzegają przepisów i par
kują samochody również na
chodniku.
- Wzdłuż całej ulicy Wojska
Polskiego jest wiele miejsc par
kingowych. Ponieważ to ścisłe
centrum miasta, nie ma się co
dziwić, że niemal wszystkie są
wciąż zajęte. Ale przecież to
jeszcze nie powód, żeby kie
rowcy parkowali samochody
na chodnikach. I to często w ta
ki sposób, że utrudniają przej
ście pieszym.
Kobieta twierdzi, że wiele
razy była świadkiem sytuacji,
w której piesi musieli omijać sa
mochody zaparkowane na
chodniku.
- Najczęściej stoją one
w okolicach przychodni i baru

Poranek - mówi pani Krystyna.
- One nie tylko przeszkadzają
pieszym, ale również utrudniają widoczność samochodom
wyjeżdżającym z podwórek,
gdzie mieszczą się instytucje
i punkty handlowe. Gdy kie
rowca ma złą widoczność przez
źle zaparkowany samochód,
sam dłużej włącza się do ruchu,
a przy okazji blokuje chodnik.
Zdenerwowani piesi muszą
czekać, bo drogę na chodniku
zastawiają im samochody. Tak
być nie powinno. Skoro na par
kingach nie ma miejsc, to niech
kierowcy pojadą na plac Zwy
cięstwa. Tam jest bardzo duży
parking, a to przecież zaledwie
kilkaset metrów od ul. Wojska
Polskiego.
Straż miejska potwierdza, że
funkcjonariusze regularnie pojawiają się na ul. Wojska Pol
skiego, interweniując w spra
wie blokowania chodnika.
- Kierowcy bardzo często zo
stawiają swoje samochody
obok wyznaczonych miejsc
w zatokach parkingowych • Za parkowanie na chodniku przy ul. Wojska Polskiego można dostać nawet dwa mandaty

- mówi Paweł Dyjas, komen
dant Straży Miejskiej w Słup
sku. - Często w taki sposób, że
piesi mają problemy z przej
ściem. A wówczas popełniają
dwa wykroczenia. Po pierwsze,
parkują na zakazie zatrzymy
wania się, a po drugie, blokują
chodnik. Za każde z tych wy
kroczeń grozi mandat w wyso
kości 100 złotych i dodatkowo
jeden punkt karny. Bardzo czę
sto wystawiamy tam podwój
ne mandaty, bo wykroczenia
można sumować.
Dodaje, że podobny pro
blem jest nie tylko na głównych
ulicach, ale również na osiedlo
wych drogach, gdzie obowiązu
ją zakazy ruchu, strefy ruchu
i strefy zamieszkania..
- Musimy pamiętać, że
w strefie zamieszkania parko
wać można tylko w wyznaczo
nych miejscach, a w strefie ru
chu samochód na chodniku
może stać w taki sposób, by pie
si mieli przejście o szerokości co
najmniej półtora metra - mówi
Paweł Dyjas.#©®

Rowerzyści ze Słupska chcą budowy kolejnego parkingu dla jednośladów
- W mieście brakuje miejsc,
gdzie można by bezpiecznie
zostawić rower i naprawić go
w przypadku drobnej awarii
- mówi rowerzysta.
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

\

Pan Robert na rowerze jeździ
przez niemal cały rok. Twier
dzi, że w mieście potrzebny jest
drugi parking dla jednośladów.

Rzeczy znalezione
Czekają w redakcji
na właściciela:
pęk kluczy z brelokiem-koniczynami znaleziony przy ul. Armii Krajo
wej,
dowód osobisty Huberta Linkiewicza ze Słupska,
pęk kilkunastu kluczy w czarnym
etui znaleziony przy ul. Szczeciń
skiej, w okolicach TK Vectra,
telefon Samsung znaleziony
w autobusie w Słupsku,
telefon Nokia w czerwonym etui
znaleziony w autobusie w Słupsku,
dwa klucze znalezione z autobu
sie w Słupsku,
karta bankomatowa Pawła Dro
gosza,

- Ten, który jakiś czas temu
powstał przy ulicy Kołłątaja,
sprawdza się znakomicie - mó
wi nasz czytelnik. - Korzystam
z niego regularnie, nawet kilka
razy w tygodniu. Zawsze stoi
tam wiele rowerów. Czasem zo
stawiam swój na kilka godzin,
raz nawet udało mi się tam na
prawić drobną awarię, bo
na miejscu są odpowiednie na
rzędzia. Takich miejsc jednak
powinno być więcej. Widać, że
są one potrzebne. Rowerzy
stów w mieście też jest coraz • Przy ul. Kołłątaja od ponad półtora roku stoi pierwszy w mieście
więcej.
parking rowerowy. Są plany stworzenia kolejnego

karta biblioteczna Marcina Zwo
łana,
telefon Nokia znaleziony na przy
stanku przy ul. Poniatowskiego,
klucz do bmw znaleziony na par
kingu przy Szkole Podstawowej nr 5,
telefon komórkowy w etui znale
ziony przy ul. Gdańskiej,
pęk kluczy (m.in. dwa do forda)
w brązowym etui znaleziony przy ul.
Bogusława X,
• dwa klucze znalezione obok przy
stanku przy ul. 11 Listopada,
# dwa klucze z otwieraczem znale
zione przy ul. Piłsudskiego,
klucz w etui do citroena znalezio
ny przy moście Zamkowym od stro
ny ul. Garncarskiej,
telefon Samsung znaleziony na ul.
Andersa, w okolicach bloku nr 5,
klucz z pilotem znaleziony na par

kingu przy ul. Andersa,
# pęk trzech kluczy znaleziony
przy ul. Sikorskiego,
pęk trzech kluczy z brelokiem
Opla znaleziony w Korzybiu,
dowód osobisty Oskara
SŁUPSK/GŁOS POMORZA
Goldszajda ze Słupska,
portfel z dokumentami Jarosława
Zydela ze Słupska,
Zapraszamy grupy zorganizo
# dwa klucze znalezione na przy
wane do odwiedzin w słup
stanku przy ul. Armii Krajowej,
skiej redakcji „Głosu Pomo
klucz znaleziony przy ul. Bałty
rza". Podczas wizyty dzieci,
ckiej,
pęk dziesięciu kluczy z brelokiem młodzież i osoby dorosłe będą
się mogły dowiedzieć, jak
w kształcie podkowy znaleziony
powstaje największa gazeta
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w naszym regionie.
w Dębnicy Kaszubskiej,
Na zgłoszenia grup czekamy
telefon marki Samsung znalezio
od poniedziałku od piątku
ny przy restauracji McDonalds,
# telefon marki Samsung Małgorza w godz. 10-16 pod nr. tel. 59

Zapraszamy
do redakcji

ty Grzesik. (DMK)©®

848 8121. (DMK)

Jarosław Borecki, dyrektor
Zarządu Infrastruktury Miej
skiej, zapowiada, że są plany
budowy kolejnego parkingu ro
werowego. Miałby on powstać
przy okazji budowy węzła ko
munikacyjnego przy ul. Sobie
skiego.
- Byłby dwa razy większy niż
ten istniejący przy ulicy Kołłą
taja. Mogliby z niego korzystać
między innymi mieszkańcy
Zatorza, osiedla Niepodległoś
ci i Piastów - mówi Jarosław

ny u marszałka województwa.
Jeśli dostaniemy pieniądze,
wszystko będzie gotowe na ko
niec 2020 roku.
Dodaje też, że jest zapotrze
bowanie na kolejny parking dla
rowerów.
- Z tego przy ul. Kołłątaja
każdego dnia korzysta nawet
ponad stu rowerzystów. Miej
sce jest monitorowane, więc
bezpieczne. W czasie jego funk
cjonowania mieliśmy tylko je
den zgłoszony przypadek kra
Borecki. - Wniosek o dofinan- dzieży roweru - mówi Jarosław
sowanie inwestycji jest złożo Borecki. • ©®

Na Pomorzu pociągi mają
najwięcej pasażerów

(rano i wieczorem)? Przez cały rok
z różnych stron pasażerowie i turyści
mogliby podróżować znad morza
@lokalny: - Pomorskie to gdań
skie, a Słupsk i słupskie to margines. w góry i z powrotem, zwiedzając
W transporcie i w komunikacji region przy okazji Warszawę i Kraków.
• @Science Fiction po słupsku:
słupski niewiele ma dogadania.
@polonez: - A linia do Bytowa
- W Słupskujak zwykle plany, wizje,
wciąż czeka i do czekać się nie może. wizualizacje. I na tym na ogół się to
wszystko kończy. Tak jest rzeczywiś
Tylko na wybory pokazują plansze,
cie, że pomorskie kończy się
jak pięknie ma wyglądać, a potem
w Lęborku. Tymczasem w Koszalinie
nic z tego nie ma.
ruszył remont peronów, ich zada
@słupszczanin: - Jeśli u nas jest
szenia, wymiana torowisk i budowa
najwięcej pasażerów w Polsce, to
wind dla niepełnosprawnych pasa
dlaczego pendolino tak rzadko za
trzymuje się w Słupsku, dlaczego zli żerów. Wygląda na to, że w Słupsku
science fiction. a za miedzą real
kwidowano pociąg z Kołobrzegu
realny.
przez Słupsk, Gdańsk, Warszawę,
Katowice, Zakopane i z powrotem
(DMK)©®
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SALWA wystrzeli trzeci raz
« W środę, 3 maja, na ul. Wojska Polskiego już po raz trzeci odbędzie się SALWA. To festiwal,
który łączy w sobie elementy jarmarku, wydarzenia artystycznego oraz karnawału
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Podczas festiwalu SALWA, czy
li Słupskiej Akcji Lokalnego
Wystrzału Artystycznego, na
deptaku przy ul. Wojska Pol
skiego stanie szereg straganów,
gdzie będzie można nabyć pro
dukty spożywcze oraz ręko
dzielnicze ze Słupska i nie tyl
ko. W programie w godz. 13-18
przewidziano również koncer
ty muzyczne, przedstawienia
taneczne i teatralne oraz wiele
innych atrakcji. Ważnym punk
tem SALWY będą warsztaty.
W części muzycznej na scenie
obok słupskich zespołów
B=Hearts oraz Paula i Łukasz
wystąpią goście z Polski. Za
śpiewa Edyta Górecka. Jej ze
spół pochodzi z Wodzisławia.
Młodzi muzycy kochają islan
dzkie melodie, akustyczne
brzmienia i elementy elektro
niki. Kolejnym gościem będzie

> MaJLo - pochodzący z Gdańska producent, kompozytor i wokalista - zaprezentuje materiał z płyty „Over the Woods"

Całe muzyczne życie jazzmana

MaJLo, producent, kompozy
tor, instrumentalista i-wokalista z Gdańska. Popularnością
cieszy się nie tylko w Polsce, ale
też poza granicami kraju. Po
równywany jest muzycznie
do Jamesa Vincenta McMorrow
czy Bon Ivera. Zaprezentuje
materiał z płyty „Over the
Woods", którą wydał w marcu.
Prezentacje będą się odbywały
na dwóch scenach.
Ulica Wojska Polskiego na
odcinku od al. Sienkiewicza
do ul. Mickiewicza zostanie po
dzielona na trzy strefy, w któ
rych przenikać się będą ze so
bą: Strefa Akcji (przestrzeń
działań tanecznych, paratea
tralnych itp.), Strefa Reakcji
(przestrzeń warsztatowa) oraz
Strefa Zasobów (przestrzeń jar
marku). Za skrzyżowaniem
z ul. Mickiewicza królować bę
dzie strefa chillout z Orange
i Domówką, FOTOstrefa z Lice
um Plastycznym, Pracownią
Fotografii Cyfrowej i Analogo
wej SOK i Technikum Fotogra
ficznym z drzewniaka. • ©®

Majówkowy maraton w Ustce
Ifctfca

W sali słupskiej filharmonii
odbędzie się dzisiaj koncert
z okazji jubileuszu 40-lecia
pracy artystycznej prof. Lesz
ka Kułakowskiego.

A ż pięć dni trwać będą wyda
rzenia - rozrywkowe i oficjalne
- podczas Wielkiej Usteckiej
Majówki. Na większość wstęp
jest wolny.

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

/

Pqdczas wydarzenia usłyszy
my kompozycje Leszka Kuła
kowskiego z różnych okresów
jego twórczości. Będą wśród
nich m.in.: dwie części dedyko
wanej Janowi Pawłowi II mszy
„Missa miseri cordis" z udzia
łem basa Piotra Lempy i połą
czonych chórów z Wejherowa
i Kartuz, utwory jazzowe in
strumentalne i wokalno-instru
mentalne. Słupska publiczność
po raz pierwszy na żywo usły
szy też piosenki pochodzące
z najnowszej płyty Leszka
Kułakowskiego „Love Songs".
Będą także utwory trzecionurtowe, mieszczące się między
jazzem a muzyką klasyczną.
Koncert uświetnią m.in. wo
kalistki: Joanna Knitter, Krysty
na Stańko, saksofoniści: Prze
mek Dyakowski, Włodzimierz
Nahorny i Maciej Sikała oraz
członkowie rodziny artysty,
także muzycy: brat Bogdan, żo
na Regina, córka Martyna i syn
Piotr. Ponadto w koncercie

• Leszek Kułakowski podczas jubileuszu nie tylko zagra wraz
z gośćmi swoje utwory, odbierze również muzyczne prezenty

udział wezmą: Mira Kienie
wicz- Kopcińska, Caryl Swift,
Dorota Theisebach, Dominik
Bukowski, Tomasz Grzegorsła,
Piotr Lempa, Jerzy Małek, Kon
rad Mielnik, Jacek Pelc, Łukasz
Reks, Tomasz Sowiński, Marian
Szarmach, Christoph Titz oraz
Zespół AlgoRhythm i Jazzowy
Zespół Wokalny Akademii Mu
zycznej w Gdańsku, Chór
„Cantores Veiherovienses",
Chór Kakofonia oraz Polska Fil
harmonia „Sinfonia Baltica"
pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza.
Poznamy przekrój twórczo
ści klasycznej, jazzowej i popu
larnej Leszka Kułakowskiego.

Jubileuszowy koncert podzie
lony będzie na dwie części.
Pierwsza oficjalna, druga luź
niejsza. Wówczas usłyszymy
utwory premierowe, przygoto
wane specjalnie na tę okolicz
ność, bohater wieczoru będzie
też opowiadał o swojej pracy.
Nie zabraknie muzycznych pre
zentów. Perkusista Jacek Pelc
przygotuje hiphopową kompo
zycję, podczas której ujawni kil
ka zabawnych faktów z życia
i twórczości Leszka Kułakow
skiego.
Początek dzisiaj o godz. 19
w sali filharmonii. Bilety w ce
nie 60 zł można kupić w kasie
przy ul. Jana Pawła n 3. • ©®

Majówka potrwa od soboty
do środy. W sobotę w Ośrodku
Sportu i Rekreacji o godz. 9 roz
pocznie się XVIII Giełda kwia
tów, sprzętu działkowego
i wszelkiego dobra. W progra
mie: Klęcinianki (godz. 11),
Olimpiada Osób Niepełno
sprawnych (godz. 12), Usteckie
Nutki (godz. 14,16), zespół Uni
wersytetu Trzeciego Wieku
(godz. 14.30), zespół KGW
Objazda (godz. 15.30), o godz.
17 dyskoteka Janka Gocyka.
Giełda kwiatów ruszy w nie
dzielę o godz. 9, od godz. 10.30
będzie można skorzystać z po
rad pracowników ODR w Strzelinku. W programie również:
znakowanie rowerów (godz.
11), gry i zabawy dla dzieci
(godz. 11), zawody rowerkowe
przedszkolaków (godz. 14), po
kazy sztuki walki (godz. 15),
zumba (godz. 15.30), mecz by
łych piłkarzy MKS Jantar (godz.
16), koncert Usteckiej Orkiestry
Dętej (godz. 16.30, występ soli-

» Elżbieta Adamiak zaśpiewa w usteckim domu kultury w środę,
na zakończenie cyklu majówkowych wydarzeń

stek (godz. 17.30), koncert One
Moment (godz. 18).
Kwiaty w poniedziałek ku
pimy od godz. 9. W programie:
XV Turniej Piłki Nożnej Służb
Mundurowych (godz. 11), gry
i zabawy dla dzieci (godz. 13),
zumba (godz. 13.30), Szkoła Pi
ratów z teatrem Władca Lalek
(godz. 15), koncert Kariny Werry i uczestników zajęć wokal
nych (godz. 17) oraz o godz. 18
koncert Eweliny Boguckiej.
W niedzielę i we wtorek czekać
będą grochówka i żurek.
We wtorek, w Dniu Flagi, o
godz. 12 w porcie przed pomni
kiem Ludziom Morza rozpocz
ną się oficjalne uroczystości.

W środę, z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja, o godz. 11
w kościele NMP Gwiazdy Mo
rza rozpocznie się msza w in
tencji ojczyzny. Po niej odbę
dą się uroczystości pod pomni
kiem Polskiego Państwa Po
dziemnego 1939-1945. O godz.
18 w domu kultury rozpocznie
się koncert Elżbiety Adamiak.
Od wielu lat zajmuje ona w Pol
sce czołowe miejsce w kręgu
poezji śpiewanej. W tym roku
przypada 40-lecie jej pracy ar
tystycznej. Bilety: 30 i 40 zł.
Od l do 3 maja w godz. 11-16
ęzyńne będzie Muzeum Ziemi
Usteckiej. Dla mieszkańców
Ustki wstęp wolny. • ©®
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Dzieje się na majówkę, warto to zobaczyć

Informator

małżeńskie pary składają sobie
kurtuazyjną wizytę po bójce
z udziałem ich synów. Spotka
nie przeradza się w grę, w któ
rej każdy chce ugrać dla siebie
jak najwięcej. Bilety: 30,25 zł.

tel. 59 8412273; niedz. - Miracuium, ul. Grun
waldzka 18, tel. 59 862 24 77

Kina
Słupsk

Łeba

Multikino

Słowińska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 59 86613 65

Jutro będziemy szczęśliwi, pt.-pon., godz.
19.45; Azyl, sob.-pon., godz. 21.05; Tomek
i przyjaciele - nadzwyczajne lotomotywki, pt.pon., godz. 1030,12; Szybcy i wśaeM 8, pt„
godz. 12.10,13.10,15.05,16.05,17,18,19,20,21.
21.30,21.50, sob.-pon., godz. 12.10,13.10,15.05,
16.05,17,18.19,20.21.21.50; Udeka, pt.-pon„
godz. 16,18.45,20.45; Dzieciak rządzi, 2D pt„
godz. 9,10.11.45,12.30,14,14.45.15.15,16.15,
17.30,18.30, sob., godz. 10.15,11.45,12.30,14.
14.45,15.15.17.30,18.30, niedz., godz. 10.15,
mS, 1230,14,14.45,15.15,16.15,17.30,18.30,
pon., godz. 10.15,11.45,12.30,14.45,15.15,16.15,
17.30,18.30,3D sob., godz. 15.15, pon., godz. 14;
Piękna i Bestia, pt.-pon., godz. 1030,13.15; Rito
prawie bodan, pt.-pon„ godz. 11.10,13.15;Zaj
2ąc
Maxratuje Wielkanoc, sob.-pon, godz.
:. 10.20
10.;

Wicko
Pod Agawą, tel.598611114

KOMUNIKACJA

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Oto najważniejsze wydarzenia,
jakie odbędą się w Słupsku i re
gionie.

Słupsk: PKP118000; 2219436; PKS5984242
56;598437110; MZK598489306; Lębork:
PKS598621972; MZK w godz. 7-15, tel. 59862
1451; Bytów: PKS59 822 2238; Człuchów: PKS
598342213; Miastko: PKS598572149.

Małżeńskie porachunki, pt.. godz. 20.15; Munia
strażnik księżyca, pt., niedz., godz. 16, sob.,
godz. 14; Wybawienie, pt.,rodz. 18, sob., godz.
15.45, niedz., godz. 20; Wielka wyprawa Molly,
pt., godz. 14.30, sob.-niedz„ godz. 14; Klient,
pt., godz. 20.30, sob.-niedz., godz. 18

W długi weekend w Słupsku
i regionie wiele się dzieje. Bę
dą koncerty, spektakle, poka
zy, imprezy taneczne i zaba
wy. Wiele z nich za darmo.

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul.

Ustka

Hubalczyków 1, tel. 59 846 0100; Ustka: Szpi

Delfin

tal, ul. Mickiewicza 12 tel. 59 81469 68; Porad

Tęcza dla starszych
W piątek o godz. 18 teatr Tęcza
wystawi sztukę „Gaja". To nie
malże pantomimiczna opo
wieść o cyklu narodzin, umie
rania i odradzania się życia.
Opowiada historię Ziemi i ludz
kości, sięga stworzenia świata,
zamyka się apokalipsą i proro
czą wizją odrodzenia po apoka
lipsie. Bilety: 18 zł.

nia Zdrowia POZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814

Dzieciak rządzi, pt., godz. 16,18,sob.-niedz.,
godz. 15,17, pon., godz. 16; Life, pt.. godz. 20,
sob.-niedz., godz. 19, pon, godz. 18

6011; Pogotowie Ratunkowe -59 81470 09;
Lębork: SOR 5986330 00; Szpital, ul. Węgrzy
nowicza 13,59 86352 02; Bytów: Szpital, ul.

Lębork

Lęborska 13, tel. 59822 85 00; Miastko, tel. 59

Fregata

8570900; Człuchów:5983453 09.

Szybcy i wściekfi 8, pt.-niedz., godz. 17.45,
20.30

WAŻNE
DYŻURY APTEK
Słupsk

Słupsk: Policja 997; ul. Reymonta, tel. 59 848
0645; Pogotowie Ratunkowe999; Straż Miej

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel.59 84249 57

ska 986; 59 843 3217; Straż Gminna 59 848 59

Tymoteusz z jajkiem
Teatr Tęcza w sobotę o godz. 11
wystawi bajkę „Tymoteusz
wśród ptaków". Tymoteusz to
mały miś, który podczas wę
drówki po lesie natrafia na drze
wo pełne gniazd. Jego miesz
kańcy to zabawna grupka pta
ków, która wysiaduje jajka. Ale
jednego jajeczka nikt nie wysia
duje i żaden ptak nie chce się
nim zająć. Bilety: 18,15 zł.

97; Urząd Celny - 58774 0830; Straż Pożarna

Ustka

998; Pogotowie Energetyczne 991; Pogotowie

pt. - Apteka z Pasją, ul. Polna 2, tel. 732806
600, sob. - Centrum Leków, ul. Grunwaldzka
26, tel. 59 81442 80, niedz. - Jantar, ul. Grun
waldzka 27 a, tel. 59 8144672, pon. - Nadmor
ska, ul. Marynarki Polskiej 31, tel. 598147770

Gazownicze992; Pogotowie Ciepłownicze
993; Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994;
Straż Miejska alarm 986: Ustka - 59 8146761,
6976% 498; Bytów-59822 25 69

Bytów
pt.-pon. - Centrum Zdrowia, ul. ks. Bernarda
Sychty 3. tel. 59 822 6645

USŁUGI POGRZEBOWE

Złe emocje
Do jak skrajnych emocji mogą
doprowadzić brak komunikacji
i głęboko skrywana frustracja,
przekonać się będzie można
w sobotę i w niedzielę o godz.
18 w Nowym Teatrze podczas
spektaklu „Bóg mordu". Dwie

Damnica. W wyniku ich spot
kań powstała płyta, która jest
mieszanką folkloru, poezji i
muzyki pop. Bilety: 10 zł.

Pysh na urodziny
Dom Ówka świętuje czwarte
urodziny. Z tej okazji w piątek
Urodziny Waldorffa
W niedzielę o godz. 12 słupska 0 godz. 21 podczas imprezy
filharmonia już po raz trzeci „Don't hołd back" zagra war
świętować będzie rocznicę uro szawski DJ Pysh. Towarzyszyć
dzin Jerzego Waldorffa. W par mu będą didżeje: Juicy Jay
ku jego imienia, pod pomni 1 Thomas Budrevic. Wejściów
kiem Karola Szymanowskiego ki: 10 zł.
odbędzie się koncert orkiestry
słupskiej filharmonii pod batu Metalowy Motor
tą Bohdana Jarmołowicza. Goś W sobotę o godz. 20 do Motor
cie podzielą się wspomnienia Rock Pubu będzie się można
mi ze spotkań z Jerzym Wal wybrać na koncert 3City
dorffem. Wstęp wolny.
Invasion. Na publiczność czeka
solidna dawka ciężkich, meta
Tatuaże dla Nadziei
lowych dźwięków. Na scenie
W Club Centrala w niedzielę wystąpi Resurrection ze Słup
odbedzie się pokaz tatuażu ska oraz wschodzące gwiazdy
i sztuki oraz pokaz taneczny trójmiejskiej sceny metalowej:
grupy Top Toys. Pieniądze Northern, Fear of Blood, która
z wejściówek oraz z tatuaży promować będzie swój krążek
przekazane będą Fundacji Na „Delusion". Wejściówki: 10 zł.
dzieja. Akcja potrwa w godz. 15Humor na stojąco
19, wejściówki: pięć złotych.
W klubie Wiking Reaktywacja
Patriotycznie w parku
w sobotę o godz. 21 pojawią się
Pieśni i utwory instrumentalne członkowie grupy Stand Up
związane z walkami polskiego Polska. Zobaczymy najnowszy
oręża XIX i XX wieku zaprezen- program trzech komików: Dar
tują w środę, 3 maja, o godz. ka Gadowskiego, Sebastiana
12.30 w parku Waldorffa woka Rejenta i Piotrka Szumowskie
liści i muzycy Słupskiej Sinfo go. Wejściówki: 35 zł.
nietty oraz słupskie chóry. Or
kiestrę poprowadzą Maciej Lao Che w Kobylnicy
Banachowski i Artur Wachow W Gminnym Centrum Kultury
ski. Wstęp wolny.
i Promocji w czwartek, 4 maja,
o godz. 18 zagra zespół Lao Che.
Piosenki o gminie
To zespół uznawany za jeden
W siedzibie teatru Władca La z najciekawszych składów pol
lek w DS3 Akademii Pomorskiej skiej sceny muzycznej ostatniej
w sobotę o godz. 18 wystąpi Ka dekady. Najbardziej znaną, kul
pela z Gminy Damnica. Tworzą tową już płytą Lao Che jest
ją osoby związane z gminą „Powstanie Warszawskie". Ich

dyskografię zamyka album
„Dzieciom", który ponownie
pokrył się platyną, i to właśnie
utwory z tego krążka będziemy
mogli usłyszeć podczas koncer
tu. Bilety: 45,40 zł.
Majówka w Główczycach
Gminny Ośrodek Kultury
w Główczycach we wtorek,
2 maja, organizuje rajd pieszy
z pochodniami. Należy zabrać
prowiant na ognisko. Start
o godz. 20 spod hali sportowej
w Główczycach. Trasa liczy ok.
8 km. Dzień później o godz. 15
rozpocznie się wspólne pusz
czanie latawców. Latawce wy
konać będzie można w ramach
warsztatów w hali sportowej.
Wstęp wolny.
Czarne Wesele
W programie Czarnego Wesela
(1-3 maja) znajdą się m.in. po
kazy kulinarne i lokalnych rze
miosł, kiermasz rękodzieła oraz
występy zespołów folklory
stycznych. Nie zabraknie sło
wińskiego chleba ze smalcem,
żuru, konia w klumpach i wy
stępów zespołów folklorystycz
nych. l i 3 maja o godz. 11 spod
Zamku Książąt Pomorskich
w Słupsku odjedzie autobus
do Kluk. Powrót o godz. 14.30.
Bilet w jedną stronę kosztuje 10
zł. Bilety do muzeum: 14,10 zł.
Piknik w Runowie
Na terenie pałacu pod Bocia
nim Gniazdem w Runowie l
maja od godz. 12 trwać będzie
piknik rodzinny. O godz. 9 roz
poczną się finały Jeździeckich
Mistrzostw Kaszub. Muzyczną
gwiazdą będzie zespół One Mo
ment. Wstęp i wszystkie atrak
cje są darmowe. • ©®

Miastko
pt.-niedz. - Piastowska, ul. Długa 10, tel. 59 857
22 45, pon. - Nova, ul. Kazimierza Wielkiego 24,
tel. 59 857 67 32

Kalla, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59 842 8196,
601928 600 - całodobowo. Pełna oferta po
grzebowa. Zieleń, tel. (24h/dobę) telefon 502

Pogoda

525 005 lub59 8411315, ul. Kaszubska 3 A.

Człuchów
pt.-pon. - Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13,
tel. 59 8343142

Winda i baldachim przy grobie; Hades, ul. Ko
663796. Winda i baldachim przy grobie. Her

Lębork

mes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo),

pt., pon. - Dbam oZdrowie, al. Wolności40, tel.
59 86283 00, sob. - Gemini, ul. Staromiejska 17,

Pogoda dia Pomorza

pernika 15, całodobowo: tel. 59 842 98 91,601

tel. 59842 8495,604434441. Winda i balda

Krzysztof
Ścibor
. : Biuro Calyus^

chim przy grobie.

Piątek 28.04.2017

Kursy na
wózki widłowe

Kilkanaście
tysięcy
ofert pracy
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Witamy na świecie

Wszystkiego najlepszego

• Łukasz Kubik
ze Słupska.
syn Klaudii i Dawida,
ur. 17.02.3140 g. 55 cm

• Oskar Grębowicz
ze Słupska.
syn Pauliny i Łukasza,
ur. 07.03.3400 g. 55 cm

• Tymoteusz Musiał
ze Słupska.
syn Barbary i Krzysztofa,
ur. 05.03.2800 g. 52 cm

• Alan Stasiuk
z Dachówka,
syn Justyny i Rafała,
ur. 06.03.3250 g. 54 cm

• Naomi Szulc
z Koczały.
córka Jolanty i Rafała,
ur. 04.03,2480 g, 50 cm

• Jan Czwartos
z Ustki.
syn Agnieszki i Piotra,
ur. 03.03.4460 g. 59 cm

• Piotr Kamiński
ze Słupska.
syn Moniki i Marcina,
ur. 05.03.3110 g. 54 cm

• Hanna Kozłowska,
córka Sylwii i Mateusza,
ur. 05.03,
3290 g. 56 cm

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Katarzyna Małgorzata Szefler
i Michał Kamil Mikołajczak.

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Marlena Magda Wąchała
i Mariusz Bruhn.

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Justyna Małgorzata Małek
i Michał Andrzej Borkowski.

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Anna Marta Krupińska
i Łukasz Tomasz Korpalski.

Serdeczności
•Treść życzeń

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Natalia Marta Zalewska
i Karol Cezary Gruszczyński.

Złóż życzenia

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Anna Katarzyna Cyrzan
i Bartosz Grzegorz Trzepizur.

•Twoi bliscy obchodzą święto?
Zrób im prezent i złóż życzenia
w „Głosie Pomorza". A może bie
rzesz ślub i chcesz się tym po
chwalić? Zapraszamy i czekamy
na zdjęcia. Fotografie oraz życze
nia można przynieść do redakcji

lub przesłać pocztą na adres: „Głos
Pomorza", ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk z dopiskiem
SERDECZNOŚCI.
Życzenia dla najbliższych i zdjęcia
można też przesłać na adres:
daniel.klusek@gp24.pl

•Imię i nazwisko nadawcy

podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dia potrzeb „Gtosu Pomorza"
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SMS drugi w Słupsku

Sukcesy koszykarzy
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• Drużyna Szkoły Mistrzostwa Sportowego ze Słupska, która w turnieju rozegranym na obiektach
stadionu przy ulicy Zielonej zajęła drugie miejsce

• Koszykarze Czarnych Yankees Słupsk (czerwone stroje) po zajęciu drugiej pozycji w Szczytnie
zagrają teraz w Opalenicy w dniach 12-14 maja. Będą walczyć o grę w półfinale

Piłka nożna

Koszykówka

W Słupsku rozegrano kolejną
imprezę piłkarską zorganizo
waną przez Szkołę Mistrzo
stwa Sportowego - III Błękitna
Wstęga Bałtyku.

W Szczytnie zawodnicy Czarni
Yankees Słupsk zajęli drugie
miejsce w turnieju strefowym
do lat 14. Wygrał UKS 7 Trefl
Sopot.

Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@gp24.pl

To kolejny z turniejów o Puchar
Dyrektora SMS. Mecze rozgry
wano w dwóch grupach (rocz
nik 2003 i młodsi). Spotkania
w grupie A (cztery zespoły)
trwały 2x15 minut, a w grupie B
(trzy) 2x20 minut.
Grupę A wygrał zespół FASE
Szczecin, a B SMS Słupsk.
Wszystkie mecze fazy finałowej
rozstrzygnęły się dopiero
po rzutach karnych. W spotka
niu o 5. miejsce AP Reissa

Jarosław Stenceł
jaroslaw.stencel@gp24.pl

^ P I CM;

• Najlepszym bramkarzem został reprezentant SMS Słupsk
- Jan Michalak

Szczecinek wygrała 3:2 (w regu
laminowym czasie było 2:2).
W meczu o 3. miejsce GOSSM
Gdańsk przegrał z GOSSM Mal
bork 2:3 (1:1). A w finale FASE
Szczecin pokonał SMS Słupsk

7:6 (1:1). Najlepszym strzelcem
został Kryspin Leśniak z FASE
Szczecin - zdobywca 4 bramek,
a najlepszym zawodnikiem je
go kolega klubowy - Gracjan
Szyszka. • ©®

Z Basketem Kwidzyn Czarni wy
grali 72:53, z Jedynką Pelplin
104:34, z Junior Basket Olsztyn
72:47, a z Nenufar 5 Ełk 98:48.
Przegrali z Sopotem70:77.
Bartosz Olechnowicz (najlep
szy strzelec ze średnią 19,6) do
stał statuetkę MVP turnieju.
W ćwierćfinałach w Opalenicy
rywalami będą: Kuźnia Stalowa
Wola, Basket Team Opalenica
i Unia Tarnów. Koszykarze
z Gimnazjum nr 6 w Słupsku

• Wicemistrzowie województwa pomorskiego - zawodnicy
Gimnazjum nr 6 w Słupsku

po ciężkiej walce zdobyli w So
pocie wicemistrzostwo woje
wództwa. Przegranyfinałz So
potem zdecydował o 2. miejscu.
Skład
drużyny:
Jakub
Bączkiewicz, Miłosz Grześ, Ja

Nasi lepsi od Człuchowa Bruskowo wygrało w Dębnicy
73:17
zespół
SOSW
z Człuchowa.
Słupszczanie, podopieczni
W hali Specjalnego Ośrodka trenera Wiesława Romańskie
Szkolno-Wychowawczego go będą reprezentować woje
w Słupsku rozegrano mecz fi wództwo pomorskie w mi
nałowy o Mistrzostwo Woje strzostwach Polski ZSS Spraw
wództwa Pomorskiego Szkół ni - Razem, które odbędą sie
Specjalnych Związku Stowa we Włocławku w hali Mi
rzyszeń Sportowych Sprawni strzów.
Gracze ze Słupska jako
- Razem w koszykówce chłop
ubiegłoroczny mistrz są fawo
ców - kategoria open.
Drużyna
Specjalnego rytami mistrzostw Polski. •
Ośrodka Szkolno-Wychowaw ©®
czego ze Słupska pokonała JAROSŁAW STENCEL

Koszykówka

r f tr "z

• Zwycięska drużyna ze Słupska z trenerem Wiesławem
Romańskim

kub Jarocki, Patryk Jędro,
Gracjan Kołodziej, Bartłomiej
Krefta, Eryk Leśniewski, Wiktor
Lewandowski, Mikołaj Misz
czak, Bartosz Olechnowicz. Tre
ner Robert Jakubiak. • ©®

W skrócie

Piłka nożna
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@polskapress.pl

W podczłuchowskiej Dębnicy
został rozegrany turniej Lider
Cup 2017.
Zagrało w nim 17 drużyn
(podzielone na 3 grupy), w tym
dwie ekipy UKS Gminnej Aka
demii Piłkarskiej Bruskowo
Wielkie oraz Jantar Ustka i Dra
goni Słupsk.
Każda grupa jednocześnie
grała na trzech świetnie przy
gotowanych boiskach (2 tra
wiaste , l Orlik). Grupę A wygra
ła Chojniczanka, drugi był Jan
tar, a piątą lokatę zajął UKS
GAP. W grupie B najlepszy oka
zał się pierwszy zespół
z Bruskowa. Piąte miejsce zaję
li Dragoni. W grupie C bezkon
kurencyjny był (bez straty go
la) Myśliwiec Tuchomie. Wyni
ki o miejsca 1-3: GAP Chojnicżahka 3:0, GAP - Myśli-

KARATE

Medale karateków
zNiepoględzia
W Białymstoku odbyły się VI
Ogólnopolskie Zawody Karate
KYOKAIKUROITORA. Pomo
rze reprezentowała czwórka
zawodników podopiecznych
Sensei Krzysztofa Lehmanna
z Klubu Karate z Niepoględzia
(gm. Dębnica Kaszubska). Za
wodnicy stylów SHOTOKAN
i OOKINAWA GOJU-RYU KA
RATE rywalizowali w dwóch
• Zawodnicy UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruskowo Wielkie
konkurencjach Kata i Kumite.
na boisku w Dębnicy
Wyniki: Katarzyna Zielińska złoty medal w kumite 16-19 lat
wiec 2:0, Chojniczanka - Myśli I Bruskowo Wielkie, Jantar Ust i 3. miejsce w kata. Sebastian
wiec 0:0. W meczach 4-6: Jan ka zajął szóste miejsce, Dragoni Zemek złoty medal w kumite
tar - Tucholanka 0:5, Jantar - Słupsk uplasowali się na trzy 15-16 lat i 3. miejsce w kata.
Przechlewo 0:1, Przechlewo - nastej pozycji, a UKS GAP II był Sara Strychalska 1. miejsce
Tucholanka 1:0. W meczach 13- 15. Najlepszym strzelcem został złoty medal w kumite 13-15 lat
15: GAP II - Dragoni 0:2, GAP II Dacjan Staranowicz - 9 bramek. i 4. w kata. Dominika
W turnieju wzięło udział Białowież 4. miejsce w konku
- Olimpia Elbląg II 2:2, Dragoni
- Olimpia 3:1. Najlepsi okazali około 200 zawodników i za rencji kata dziewcząt 11-12 lat.
się więc gracze UKS GAP wodniczek. • ©©
JAROSŁAW STENCEL
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Rozmowa „Głosu"

Wszystkich
nie zadowolim
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W nowej erze na rowerze. Czas pogonić urzędników - szkodników
Ireneusz Wojtkiewicz
wojtkiewicz@ct.com.pl

Oto jedyne takie miejsce
w Słupsku, gdzie w majestacie
obowiązujących tu przepisów
lokalnych oraz nieprawidłowe
go oznakowania pionowego
i poziomego grozi zaklinowanie
pomiędzy murem, rurą a za
parkowanym autem. Obojęt
nie, czy się idzie przy rowerze,
czy jedzie nim. I to jest to miej
sce, w którym skutkiem decy
zji ratuszowych urzędników szkodników złamano aż trzy
przepisy kodeksu drogowego.
Dotyczy to obrębu dość ru
chliwego skrzyżowania ul. Par
tyzantów i Kilińskiego. Dopusz
czono tu bowiem zatrzymywa
nie lub postój pojazdów na ul.
Partyzantów w odległości
mniejszej niż 10 m od skrzyżo
wania z ul. Kilińskiego oraz nie
pozostawiono dla pieszych
chodnika o szerokości mini
mum 1,5 metra. Poza tym płat
ne miejsce postojowe oznako
wano tablicą niezgodną z odpo
wiednim wzorem kodeksowe
go znaku.
Jak się okazuje, takich nie
prawidłowości jest znacznie
więcej, a ostatnio nawet ich
przybyło w związku z powięk

ków, co widać najlepiej na ul.
Krakusa i Wandy.
Wspomniane oznakowanie
pionowe to przeważnie niekodeksowe tablice z literą „P" i na
pisem „płatny", a nie przepiso
we znaki D-44 z napisami, w ja
kich godzinach parking jest pła
tny. Z ostatnich rozstrzygnięć
sądowych wiadomo, że w wee
kendy parkowanie jest bezpłat
ne, nie trzeba wklepywać nu
merów rejestracyjnych aut, ale
wyświetlacze parkomatów są
jakoś dziwnie dyskretne na ten
temat. Ciekawe, czy takie też
będą w sezonie letnim nad mo
rzem. A w ogóle to pazerność
władz samorządowych i interes
operatorów stref parkowania
sprawiają, że prawo lokalne jest
ponad ogólnonarodowym i słu
ży dojeniu kierowców, jakby ci
w ogóle byli wyłączeni spod
wszelkiego opodatkowania.
W tej sytuacji branie pieniędzy
p. Tu rowerzyście i pieszemu grozi zaklinowanie wskutek złamania
za niestrzeżone parkowanie to
aż trzech przepisów kodeksu drogowego
bulenie za nic. A pobieranie pie
niędzy za postój przed szpitala
szeniem w Słupsku strefy płat ba myć, bo przeciskający się mi, przychodniami lekarskimi
nego parkowania. Na płatne obok nich powycierają je swy czy urzędami publicznymi,
miejsca postojowe urwano pie mi ubraniami.
gdzie długość stania zależy
szym i cyklistom od 20 do po
Co zastanawiające, malowa od kompetencji i sprawności
nad 50 cm szerokości chodni nie zatok postojowych i insta urzędników, to po prostu nieków m.in. na ul. Mikołajskiej, lowanie parkomatów odbywa przyzwoitość. Kto ma z tym
Mostnika i Partyzantów (od się błyskawicznie w porówna problemy, musi dochodzić swo
strony zamku), czy też w czę niu z czasem łatania dziur w na ich racji, czy nawet się sądzić
ściach ul. Piekiełko i Teatralnej. wierzchniach jezdni i chodni i temu rekomenduję portal
Bywa więc tak, że aut nie trze ków oraz obniżania krawężni „Prawo na drodze". Poza tym

nie zdziwię się, jeżeli organa
kontrolne prześwietlą operato
rów stref i ich zleceniodawców,
bo ten układ to już plaga i źle
pachnie. Opłaty za parkowanie
- bez stosowania bonifikat w po
staci bezpłatnej pierwszej pół
czy nawet całej godziny - oraz
kiepska organizacja ruchu ulicz
nego służą ukatrupieniu nawet
dużych połaci miasta. Widać to
w słupskim śródmieściu, zwła
szcza na dość wizytowej do nie
dawna ul. Mostnika, a obecnie
parterowej galerii pustostanów.
Wygląda na to, że ścibolenie pie
niędzy przez parkomaty jest tu
bardziej opłacalne niż zarabia
nie na wynajmie lokali handlowo-usługowych. Jak tak dalej
pójdzie, to nawet parkomaty
zbankrutują.
W zeszłym roku nie docze
kaliśmy się ani metra nowej
ścieżki rowerowej, ale o tym, ja
ki Słupsk jest rowerowy, władze miejskie zapisały kilometry
papieru. A mogło być choć tro
chę lepiej, gdyby na ul. Lotha
i pozostałej części os. Słowiń
skiego nie zmarnotrawiono 168
tys. zł na urządzanie strefy
uspokojonego ruchu - nikomu
niepotrzebnej, jak się szybko
okazało, i czekającej obecnie
na likwidację. Te wywalone
w błoto 168 tys. zł wystarczyło
by na podciągnięcie kilkuset
metrów ścieżki rowerowej od

skrzyżowania ul. Lotha i Na
Wzgórzu do ronda Stefana Mo
rawskiego. A jeśli nie ścieżka, to
można było sensownie i nowo
cześnie zorganizować ruch
na skrzyżowaniu ul. Łajming
i placu Zwycięstwa, zamiast
obecnej prowizorki funkcjonal
nej i wizualnej, a przy tym nie
bezpiecznej.
Nie zaniecham dociekania,
kto z ratuszowych urzędników
komunikacyjnych, pracujących
pod nadzorem resortowego wi
ceprezydenta, poniesie konse
kwencje służbowe i finansowe
za skutki decyzji w sprawie ul.
Lotha, za nieprzestrzeganie ko
deksu drogowego w kwestii or
ganizacji i oznakowania stref
płatnego parkowania oraz za
usytuowanie przystanków au
tobusowych na pasach ruchu
i w strefach objętych zakazem
zatrzymywania się. Mam tu
na uwadze ul. Zamkową i Garncarską przy skrzyżowaniu z ul.
Młyńską. Ale słyszę, że do wice
prezydenta Marka Biernackiego
to nie dociera i zamierza zlikwi
dować jeszcze kilka śródmiej
skich zatok autobusowych. Ar
gumentuje, że lepiej likwido
wać, niż remontować. Racja, ale
pod warunkiem, że w takiej za
ślepionej zatoczce zacumuje już
na stałe, za co słupszczanie - jak
ich znam - będą mu wdzięczni
na zawszę.#©®

Głos Słupska
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Zamiast budowy akwaparku
mogliśmy remontować ulice
Rozmowa z Markiem Biernackim, wiceprezydentem Słupska, odpowiedzialnym za inwestycje
w Słupsku o planowanych projektach unijnych i ich wpływie na dziurawe drogi i krzywe chodniki
pomnę, do dokończenia Park
Wodny, który niestety musi
być sfinansowany w 100 pro
centach z pieniędzy miasta.
Co prawda dług na to zaciąg
nie spółka Trzy Fale, ale to my
będziemy musieli w dwóchtrzech latach spłacić to za tę
spółkę. Akwapark to też jest
rzecz, na którą czekają miesz
kańcy. Gdyśmy dzisiaj stawiali
pytanie mieszkańcom, czy
chcecie mieć akwapark za 100
min zł, bo tyle będzie koszto
wał w sumie, czy wyremonto
wać wszystkie ulice i chodniki
w mieście, to dzisiaj
odpowiedziliby inaczej.

Rozmowa
Firma Flex ogłosiła, że zbudu
j e fabrykę na 3,5 tys. miejsc
pracy w n i e . Zrezygnowała ze
Słupska. Najakie więc inwe
stycje u nas możemy liczyć.
Miasto ma nowe kosztowne pro
jekty, ale wszystkie uzależnione
są od wsparcia rządowego lub
unijnego przez marszałka. Na ja
kim są etapie?

Już dziś realizujemy projekty
termomodernizacyjne ponad
20 obiektów publicznych
i przygotowujemy się do wy
miany prawie 3,5 tys. lamp
ulicznych razem to inwestycje
za ok 40 min zł. Z dofmansowanim unijnym ok. 30 min zł.
Złożyliśmy dokumenty w mi
nisterstwie sportu o dofinan
sowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.
Grunwaldzkiej. Projekt jest
złożony na kwotę 42 milio
nów złotych z czego 20 to
miało być dofinansowanie.
Do końca maja dowiemy się,
jakie są notowania naszego
projektu. Tych złożono jak
wiemy sporo, ale z uwagi
na poparcie środowisk sporto
wych nasz projekt powinien
być dobrze potraktowany. My
jesteśmy gotowi do realizacji,
mamy dokumentację z poz
woleniem na budowę.
Problemów z dofinansowaniem
nie powinniśmy mieć w przy
padku węzła transportowego
i rewitalizacji. Tu środki dzieli
marszałek dla wszystkich miast.

Na węzeł transportowy złoży
liśmy projekt na koniec mar
ca. Opiewa na blisko 45 milio
nów złotych. Spodziewamy
się dofinansowania na pozio
me 36,5 miliona. Marszałek
nasz wniosek traktuje priory
tetowo. Oprócz naszego zło
żono jeszcze trzy wnioski: By
towa, Lęborka i Ustki. Każdy
na ok. 20 min zł. Nasz węzeł,
jako jeden z czterech w woje
wództwie, ma znaczenie kra
jowe. Pod koniec maja liczynly, że dobre wieści z Gdańska
w tej sprawie do nas dotrą. Je
śli chodzi o projekt rewitalizacyjny. Jesteśmy na finiszu.
Doceniono nas, dostaliśmy
już środki na modelową rewi
talizację z Ministerstwa Roz
woju i Finansów, jako jedno
z 20 miast w kraju i jedyne
z Województwa Pomorskiego.

Czyli teraz kumulujemy pienią
dze na wielkie projekty, a miesz
kańcy muszą chodzić po krzywych chodnikach i jeździć
po dziurawych ulicach.

• Marek Biernacki: - Nasz poprzednik działał wedle zasady: „po mnie choćby potop". Teraz sobie z tym potopem musimy poradzić

W ubiegłym tygodniu mieli
śmy wizytę z ministerstwa
i dobrze oceniono słupskie
działania. Szczególne uznanie
wzbudził sposób procedowania i komunikatywność stwo
rzonych przez naszych urzęd
ników dokumentów.

drzeczne. Tam bardzo spekta
kularna będzie budowa kła
dek nad Słupią. Weźmiemy
się za ulicę Długą, na począ
tek. Trzeba jednak pamiętać,
że rewitalizacja to proces dłu
gi, będzie trwał nawet wtedy
gdy skończą się środki unijne.

Frekwencja na spotkaniach
w sprawie rewitalizacji była jed
nak taka sobie.

Ale pierwsze efekty będą
w mieście widocznejuż w tym
roku?Takszybko?

Straliśmy się wsłuchiwać
w głosy mieszkańców.
Oczywiśce wszystkich nie za
dowolimy, bo mamy ręce
zwiazane kryteriami konkur
sowymi i ograniczeniami fi
nansowymi, ale myślę, że
pierwsze efekty będzie można
obejrzeć pod koniec tego ro
ku. Wtedy dostaniemy pierw
sze środki unijne. Bez nich nie
bylibyśmy w stanie dźwignąć
tak wielkiego projektu, który
jest obliczony głównie
na część inwestycyjną za pra
wie 49 milionów złotych.
Reszta, 6 min zł, to są środki
na tzw. działania miękkie czyli
społeczne, które są konieczne.

Zaplanowane są pierwsze pra
ce na jesień, pod koniec roku.
Co prawda marszałek przesu
nął termin konkursu, bo pier
wotnie projekty miały być
składane do 30 marca. My by
liśmy gotowi, ale inne samo
rządy, które też aplikują o te
środki nie były gotowe. Były
naciski na urząd marszałkow
ski. Termin przesunięto o dwa
miesiące. To spowoduje, że
mimo naszych założeń, może
być lekki poślizg.

Uczę miliony i wychodzi 127 mi
lionów na inwestycje, ale będą
powstawać w kolejnej kadencji.

Nie, mamy taki plan, by na je
sieni tego roku były rozstrzyg
nięte pierwsze przetargi. Prze
de wszystkim na bulwary na

tek milionów. A my mieliśmy
problem, bo stan finansów
miasta na początku kadencji
był taki, że wielkim proble
mem było takie skonstruowa
nie budżetu miasta, by Regio
nalna Izba Obrachunkowa go
pozytywnie zaopiniowała i da
nam prawo aplikowania
0 środki unijne. Tak były więc
skonstruowane przez nds dwa
ostatnie budżety miasta, by
wygenerować nadwyżkę
1 móc uczestniczyć w dziele
niu unijnego dofinansowania.

i Szafranka. Chcemy w całości
wykonać ją już w tym roku.
Pierwotnie miała być robiona
dwa lata, ale ze względu na te
przesunięcia projektu
rewitalizacyjnego, postanowi
liśmy to zrobić w rok. Myślę,
że mieszkańcy, którzy jeżdżą
po tych płytach wreszcie
odetchną. W sumie będzie to
kosztować 5 min złotych.

Mamy dużą nadwyżkę budżeto
wą i możemyją przeznaczać
na bieżące remonty. Zresztą
w tej sprawie list do prezydenta
Ale wtym rokujuż pewne inwe napisał dyrektor ZIM. Wołając
o zajęcie się stanem słupskich
stycje za miejskie środki zapla
ulk. ZIM wyliczył, że na osiem
nowaliście.
Właśnie kończymy dokumen zniszczonych ulic w centrum po
tacje modernizacji ulic plano trzeba 2,4 min zł. na 16 chodni
wanych na kolejne lata: Z. Au ków w najgorszym stanie - 3 min
zł. To nie są duże pieniądze, pa
gusta, Chrobrego, Władysła
trząc na budżet miasta.
wa IV, Legionów Polskich.

Szykujemy się do prac archeo
logicznych na Starym Rynku,
Z tego. co Pan mówi. wynika, że ale już w maju będzie budo
zgodnie z planem idą nam stara wana ulica Wczasowa, na któ
nia o największe inwestycje ze
rą mieszkańcy czekali 30 lat.
środków zewnętrznych,
To nie jest znacząca ulica
ale słupszczanie skarżą się. że
w mieście, ale dzięki racjonal
niema inwestycji zwykłych
nemu podejściu mieszkań
za miejskie pieniądze.
ców, którzy zgodzili się na tro
No tak. Musieliśmy po rzą
chę odchudzony projekt,
dach poprzednika zacisnąć
kosztem ok. l miliona złotych
pasa. Kumulować pieniądze,
ulicę zrobimy. Większym pro
żebyśmy mieli na wkład włas jektem jest budowa ulic
ny, bo na to potrzeba dziesią
Aluchny Emelianow

Z jednej strony nie są wielkie,
a z drugiej wielkie. Jeśli spoj
rzymy choćby na możliwość
pozyskania środków unij
nych. Żeby o nie aplikować to
wkład trzeba mieć. Gdybyśmy
nadwyżkę wydali na remonty
to pieniędzy nie pomnożymy,
tak jak w przypadku projek
tów unijnych. Tam mamy 1525 proc. wkładu własnego,
z każdej miejskiej złotówki
mamy nawet cztery dodatko
we. Mamy jeszcze, że przy

W ciągu dwóch-trzech przysz
łych lat chcemy kilka rzeczy
na ulicach poprawić. Przykła
dem ulice na Zatorzu. Będzie
my starali się o dofinansowa
nie z tzw. schetynówek. Dzi
siaj więc staramy się z osz
czędności budżetowych do
rzucić coś na utrzymanie.
Z tego wynika, że w najbliższych
latach nigdy nie będziemy
w mieście mieć pieniędzy
na zrobienie chodników i ulk.

Zastaliśmy prawie 300-milionowe zadłużenie. Miasto było
w komortowej finansowo sy
tuacji w 2002 roku, gdy obej
mujący prezydenturę Maciej
Kobyliński dostał 20-milionów na koncie miasta. Szastał
nimi. Pieniądze gdzieś się ro
zeszły. Miasto doszło do mu
ru. Myśmy dostali to w spad
ku z rozgrzebanym Parkiem
Wodnym i procesami.

Małoto optymistyczne, jeśli
chodzi o inwestycje.

Dla miasta optymizmem mo
że być tylko początek prac nad
budową S6 do Gdańska. Tylko
to da nam jakąś szansę. Wiele
problemów by się rozwiązało,
gdyby skończyło się wyklucze
nie komunikacyjne. Byłaby
szansa na inwestorów.
Dzisiąjedzie pan do Koszalina,
zobaczy pan. De tam trwa remon
tówidc

Koszalinianie nam zazdroszczą
ringu. Ale tak, są w lepszej sytu
acji. Rozsądniej kierowano tam
miastem. Też mieli problem
z akwaparkiem, ale dokończy
li. A nasz poprzednik działał
wedle zasady, „po mnie choć
by potop".#©®
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Głos Stupska
Piątek, 28 kwietnia 2017

Dentysta, który praktykuje
w rodzinnym Lęborku
Gabinet stomatołogkzny
Bartosz Rutecki po studiach
stomatologicznych i kilku la
tach pracy wTrójmieście wró
ciłdo rodzinnego Lęborka it u prowadzi praktykę.
Ludzieraczejnie lubią denty
stów...

Ja też nie lubię wizyt u stoma
tologa, kiedy muszę go odwie
dzić, bo sam mam z tym pro
blem. Do moich pacjentów
podchodzę więc z dużym zro
zumieniem i leczę tak, aby nie
czyli bólu i zbędnego
dyskomfortu.
Bardziej boją się pana panie czy
panowie?

Chyba jednak mężczyźni od
czuwają większy strach
przed wizytą u stomatologa.
Trudnymi pacjentami są też
dzieci, trzeba mieć do nich
dużo cierpliwości.
Dlaczego właściwie został pan
dentystą?

Pochodzę z lekarskiej rodziny,
więc wybór kierunku kształ
cenia był naturalny. Jed
nak cenię sobie wolność, nie

J

i

*

• Aby oddać głos na gabinet Bartosza Ruteckiego. należy wysłać
SMS o treści GLE.51 pod nr 72355

chciałem, by ktoś narzucał mi
godziny pracy i swoje reguły.
Lubię być niezależny, dlatego
wybrałem stomatologię. Pro
wadzenie własnego gabinetu
daje mi właśnie taki komfort
samodzielności i samodecydowania. W prowadzeniu ga
binetu pomaga mi żona, więc
mam bardzo komfortową sy
tuację. Pracujemy razem
w Lęborku, moim rodzinnym

mieście od 2004 roku, nie
dawno zmieniliśmy adres ga
binetu i teraz przyjmujemy
pacjentów przy id. Słowackie
go 25/1.
W czym się pan specjalizuje?

Oczywiście proponuję stoma
tologię zachowawczą, ale lu
bię wyzwania i trudne przy
padki. Ostatnio zajmuję się
dużo implantologią. Ukończy
łem specjalistyczne szkolenie

i mam certyfikat Polskiego To
warzystwa Implantologicznego.
Aby poszerzyć i usprawnić
działalność, zainwestowali
śmy niedawno w tomograf
niezbędny do prześwietleń
szczęki przy zabiegach
implantologicznych. Pracy
jest coraz więcej, więc dla
komfortu pacjentów, aby nie
musieli czekać w długich ko
lejkach na wizytę, myślę o za
» Z
trudnieniu w gabinecie dru
giego stomatologa. Mamy
miejsce na dwa fotele denty
styczne.
Spędza pan wgabinecie dużo
czasu, ajak relaksuje się pan
po pracy?

Mam to szczęście, że pracuję
z żoną, więc nawet w pracy je
steśmy razem. Natomiast
po pracy chętnie zajmuję się
ogrodem, to mnie relaksuje.
Staram się też poświęcać jak
najwięcej czasu naszym dzie
ciom. Ponadto moją pasją są
podróże do każdego ciekawe
go zakątka świata. •
©®
ROZMAWIAŁA
M O N I K A ZACHARZEWSKA

Hipokrates 2017 - głosujemy tylko do północy

± HIPOKRATES
głos słupska

w powiecie lęborskim
Wyniki głosowania z środy, 26 kwietnia 2017 r., godz.9.00
Najpopularniejszy Lekarz
głosy

1

2
3
4
5
1

2
3
4
5

Katarzyna Misiorek, Łeba
SMS pod nr 72355 o treści GLE27
Daria Ulewwkz, Nowa W i e ś Lęborska
SMS pod nr 72355 o treści GLE.28
Aneta Buszman, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLE.25
Wioletta Szymborska, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLE.26
Wiesława Winnicka, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLŁ29

Przychodnia Przyjazna Pacjentom

1

2

3
3
4

NZOZ "Fa-Med", Aleja Wolności 48, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLE.43
NZOZ "Dobre Zdrowie", Alęja Wolności 40a, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLE.42
Przychodnia Stamed, Dworcowa 6, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLE.41
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE, Kościelna 1, Łeba
SMS pod nr 72355 o treści GLE.46
NZOŚiPZ "Vesta", Armii Krajowej 32, Lębork
SMS pod n r 72355 o treści GLE.44

Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny

3
4
5

RUTECKI Gab. stom., Legionów Polskich 12a, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLE.51
Stomatologja M a r i n Rutecki, aleja Wolnośd 10,
Lębork SMS pod nr 72355 o treści GLE.52
Gabinet Stom. Pytlak Małgorzata, A m i n Krajowej 32,
Lębork SMS pod nr 72355 o treści GLE.55
Adent Stom., protetyka, 1 Armii Wojska Polskiego 2,
Lębork SMS pod nr 72355 o treści GLE.57
Gab. Stom. Sapińska Irena, Staromiejska 35, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GUL56

84
44
38
33
16
głosy

m
51
15
13
9
głosy

16
10
6
6
5
głosy

119
62
32
24
9

Koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT
Głosowanie trwa do północy, 28 kwietnia 2017 r.
Sprawdź aktualne wyniki w Internecie www.gp24.pl/hipokrates

Anna Zawiślak
anna.zawislak@polskapress.pl

+ HIPOKRATES

poprzez SMS i na oryginalnych
kuponach
drukowanych
w „Głosie". Głosowanie trwa
do 28 kwietnia do północy (na
oryginalnych kuponach do
godz. 12). Listę kandydatów
oraz aktualne wyniki głosowa
nia znajdziesz w serwisie na
www.gp24.pl/hipokrates.
Nagrody dla najlepszych
Tuż po zakończeniu głosowa
nia skontaktujemy się z laure
atami naszego plebiscytu i za

prosimy ich na uroczyste wrę
czenie nagród. Kandydaci,
którzy zdaniem czytelników
otrzymają tytuł najpopular
niejszego lekarza, najpopular
niejszej pielęgniarki lub położ
nej oraz najpopularniejszego
dietetyka, dostaną vouchery
na dwuosobowy, weekendo
w y pobyt SPA w Dolinie
Charlotty. Laureaci drugiego
miejsca w tych kategoriach
otrzymają zaproszenie na
DaySPA. Natomiast laureaci

pierwszych trzech miejsc
w kategoriach: przychodnia
przyjazna pacjentom oraz naj
popularniejszy gabinet stoma
tologiczny otrzymają vouchery na kampanię reklamową
w naszych mediach o wartości
od l do 5 tys. zł każdy.
W naszym plebiscycie wy
łonimy także Lekarza Roku
2017.0 tej nagrodzie nie będą
jednak decydować czytelnicy,
tylko kapituła konkursu. •
©®

m
Powiat Słupski

KUPON DO GŁOSOWANIA
Oddaję głos w kategorii:

i -

• Najpopularniejszy Lekarz
• Najpopularniejsza Pielęgniarka/Położna
• Najpopularniejszy Dietetyk
• Przychodnia Przyjazna Pacjentom

PATRONI HONOROWI

Mrt&nra łsb* IHftłtgniArel
i Połoinych w Słupsku

Tadeusz Czosnek, lekarz rodzinny, Wicko
SMS pod nr 72355 o treści GUE.9
Beata Surmańska-Buśko, Wicko
SMS pod nr 72355 o treści GLE24
Renata Duszkiewkz, lekarz rodzinny, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLE.7
Jadwiga Lewandowska, internista, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GLE2
Małgorzata Kariińska, lekarz rodzinny, Lębork
SMS pod nr 72355 o treści GIE.11

Najpopularniejsza Pielęgniarka/Położna

Hlpokrartes2017

Dzisiaj jest ostatni dzień głoso
wania w plebiscycie Hipokrates.
Przypominamy, że wybierali
śmy najlepszych w kategoriach:
najpopularniejszy lekarz, najpo
pularniejsza pielęgniarka i po
łożna, najpopularniejszy diete
tyk, przychodnia przyjazna pa
cjentom oraz najpopularniejszy
gabinet stomatologiczny ze
Słupska i powiatu słupskie
go oraz z pow. lęborskiego.
Jeśli jeszcze nie zagłoso
wałeś na swoich kandydatów,
zrób to dziś. Laureatami plebi
scytu zostaną ci, którzy uzyskają największą liczbę głosów
w swojej kategorii w danym po
wiecie. Głosowanie odbywa się

POMORZA

LIDERZY Z NAJWIĘKSZA
LICZBĄ ODDANYCH GŁOSOW

1

Jeszcze tylko dziś można od
dać glos w naszym plebiscy
cie na najbardziej popular
nych przedstawicieli branży
medycznej.

GŁOS

NFZ

• Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny
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Glos Stupska
Piątek, 28 kwietnia 2017

Medicus zapewnia pacjentom
bezpieczeństwo i komfort
Gabinet stomatologiczny
Centrum Stomatologiczne
Medicus w Słupsku przy ul.
Piłsudskiego ma 17-letnią tra
dycję i wielu zadowolonych
pacjentów.

W gabinetach stomatologicz
nych Centrum Stomatolo
gicznego Medicus przyjmuje
w nowoczesnych gabinetach
dziewięciu stomatologów.
- Naszą misją jest holistyczne
podejście do każdego pa
cjenta - mówi lekarz stoma
tolog Ewa Abramowicz, kie
rująca centrum i zdobywczy
ni branżowego, prestiżowego
tytułu Dentysty Roku Woje
wództwa Pomorskiego
w 2016 roku. - Ważne jest dla
nas bezbolesne leczenie sto
matologiczne naszych pa
cjentów i dbanie o doskonałe
efekty zabiegowe oraz naj
wyższy poziom bezpieczeń
stwa.
Pani stomatolog zaznacza,
że jej zespół szczególną uwa
gę zwraca na to, że sympto
my wielu chorób ogólnou-

lanie zębów, leczenie stoma
tologiczne bez bólu, bez sto
sowania środków znieczula
jących. Pozwala ono również
na bezpieczne leczenie cho
rób przyzębia oraz nawet
na nieinwazyjne leczenie
chrapania.
Warto wspomnieć, że w Cen
trum Medicus oprócz stoma
tologii rozwija się rów
nież medycyna estetyczna.
Dodatkowo centrum angażu
je się w akcję bezpłatnego le
czenia zębów u dzieci i wy
krywania u nich wad zgryzu,
którą będzie realizować
wspólnie z miastem.
- Dziękuję wszystkim pa
• Aby oddać głos na Centrum Medicus, należy wysłać SMS
cjentom, którzy darzą nas
o treści GSL.222 pod nr 72355
zaufaniem i oddają na
strojowych zaczynają się
żystów - mówi Ewa Abramo nas głosy w plebiscycie
Hipokrates - mówi Ewa Abra
właśnie w jamie ustnej, dla
wicz.
mowicz. - Sądzę, że takie ak
W Centrum Stomatologicz
tego ważne jest, aby pacjen
cje są potrzebne, dla nas, le
nym Medicus dla komfortu
tem zajmowali się wysoko
pacjentów stosowane są naj karzy prowadzących prakty
wyspecjalizowani lekarze,
kę w Słupsku i regionie, by
nowsze technologie stoma
którzy potrafią takie objawy
rozejrzeć się wokół siebie,
tologiczne, m.in. laser
wykryć.
dowiedzieć się, jak postrze
Fotona.
To
innowacyjne
- To jest sztuka, której muszą
gają nas pacjenci i jak działa
urządzenie pozwala między
się nauczyć i w której muszą
inńymi na laserowe leczenie
konkurencja wokół nas.
się doskonalić, dlatego bar
nadwrażliwości zębów, szyb • ©®
dzo proszę pacjentów o wy
rozumiałość dla naszych sta- kie i mało inwazyjne wybie MONIKA ZACHARZEWSKA

+ HIPOKRATES
głos słupska

Urolog to lekarz nie tylko
od męskich spraw

Doktor nie tylko
dla wojskowych
I0RZA ww

LIDERZY Z NAJWIĘKSZĄ
LICZBĄ ODDANYCH GŁOSOW •
w powiecie słupskim
Wyniki głosowania z środy, 26 kwietnia 2017 r., godz. 9.00
Najpopularniejszy Lekarz
y.
1

2
-5
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Andrzej Dębowski. lekarz
z przychodni z Lędowa.j u ż raz
głosami czytelników został
Najpopularniejszym Leka
rzem Powiatu Słupskiego.

Doktor n. med. Andrzej
Dębowski to szef Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lędowie i le
karz rodzinny w tej przychod
ni. To zwycięzca plebiscytu
Hipokrates w 2015 roku.
Studiował w Wojskowej Aka
demii Medycznej, a staż odby
wał w Szpitalu Marynarki Wo
jennej w Gdyni. Jest lekarzem
w stopniu komandora porucz
nika.
- Po stażu mogłem wybrać '
pracę na statku lub na lądzie,
w wojskowej przychodni. Wy
brałem to drugie i od 1980 ro
ku pracuję w Lędowie. Tu by
łem kierownikiem gabinetu
lekarskiego, zastępcą komen
danta przychodni, potem ko
mendantem przychodni, a te
raz jestem jej dyrektorem
-opowiadał nam.
Lekarz przyjmuje pacjentów
w ramach podstawowej opieki

•pt s s

Doktor Jarosław Głuchowski
jest specjalistą chirurgii ogól
nej oraz urologii. Po studiach
na Akademii Medycznej
w Gdańsku wrócił do Słupska.

Jest rodowitym słupszczaninem. Ma 53 lata. Jest zodia
kalną Panną. Doktor Jarosław
Głuchowski - bo o nim mowa pracuje na oddziale urologii
• Dr. Dębowskipracuje
w Wojewódzkim Szpitalu Spe
w przychodni w Lędowie
cjalistycznym od listopada
1989 roku. Pracę zaczął tu za
zdrowotnej i medycyny pracy, raz po studiach na Akademii
ale ma też uprawnienia do ba Medycznej w Gdańsku. Jest
dania kierowców, osób ubie
doktorem nauk medycznych,
gających się o wydanie licencji specjalistą I stopnia z chirurgii
oraz posiadających licencję
ogólnej i n stopnia z urologii.
pracownika ochrony fizycz
Wciąż poszerza swoją wiedzę,
nej, osób ubiegających się
uczestnicząc w kolejnych
0 pozwolenie na broń, osób
szkoleniach, warsztatach
i prelekcjach. Z zakresu urolo
ubiegających się o przyjęcie
do służby lub pełniących służ gii jest ekspertem w dziedzi
nie endourologii, urodynamibę w strażach gminnych
ki, zajmuje się też problemem
1 miejskich.
nietrzymania moczu. Prywat
Ponadto może też badać oso
nie jest żonaty i ma jedną cór
by pracujące w warunkach
promieniowania jonizującego kę.
Jest człowiekiem wyjątkowo
oraz chętnych do pracy w wa
runkach morskich, tropikal
skromnym. Niechętnie mówi
nych i podwodnych. •
o sobie i swoich dokonaniach.
Podkreśla, że jego praca to
©®
niesienie pomocy chorym.
M O N I K A ZACHARZEWSKA

Kamil Ckhy, ginekolog, Słupsk
SMS pod nr 7Z355 o treśd GSL33
Jarosław Głuchowski, Chirurg Spec Urolog, Słupsk
SMS pod nr 72355 o treści GSL27
Andrzej Dębowski, lekarz rodzinny, Ustka
SMSpod nr 72355 o treści GSL65

Najpopularniejsza Pielęgniarka/Położna

1
2
3

Małgorzata Żuchlinska, Słupsk
SMS pod nr 72355 o treści GSL129
Katarzyna Drabina, Słupsk
SMS pod nr 72355 o treści GSL142
Tomasz Kuraśłaewicz, Słupsk
SMS pod nr 72355 o treści GSL143

Najpopularniejszy Dietetyk

I

Ewa Czarniak, Słupsk
SMS pod nr 72355 o treści GSL151

2
3

SMS pod nr 72355 otreśd GSL159
Emilia Gołębiowska, Słupsk
SMS pod nr 72355 o treśd GSL155

Przychodnia Przyjazna Pacjentom

2
3

głosy

146
głosy

168
głosy

głosy

WSPL SPZOZ, Komandorska 54, Ustka Lędowo
i /I C
SMS pod nr 72355 0 treśd GSL195
1 4
D
Poradnie NSPZOZ SON, Ziemowita 1A, Słupsk
SMS pod nr 72355 0 treśd GSL186
Przychodnia Rejonowa SPMZCZ, Wojska Polskiego 49,
Słupsk SMS pod nr 72355 0 treśd GSL189

104
46

Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny

l
2
3

Lekarz

GŁOS
POMORZA

y.
i .

Lekarz
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Centrum Słom. MEDICUS, Józefa Piłsudskiego 168,
Słupsk SMS pod nr 72355 0 treśd GSL222
Gab. stom- Wasak Katarzyna, Tramwajowa 5/3, Słupsk
SMS pod nr 72355 0 treśd 6SL233
Robert Przybyszewski, Stupsk uLChtopkkiegp 5, Słupsk
SMS pod nr 72355 0 treśd GSL234

głosy

135
88
82

Koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT
Głosowanie trwa do północy, 28 kwietnia 2017 r.
Sprawdź aktualne wyniki w Internecie www.gp24.pl/hipokrates

KUPON DO GŁOSOWANIA
Oddaję głos w kategorii:
• Doktor Jacosław Głuchowski
pracuje w słupskim szpitalu

Chętnie za to o doktorze mó
wią pacjenci, którzy doceniają
jego trud i wysiłek. Pozytyw
nych opinii usłyszelismy wie
le. Pan Mirosław: - To najwyż
szej klasy specjalista. To dzię
ki niemu jeszcze żyję. To on
uratował mi życie, gdy nastą
pił u mnie bardzo duży krwo
tok z nerki. Oprócz tego, że
pan doktor Głuchowski jest
bardzo dobrym lekarzem, jest
też wspaniałym człowiekiem.
Pan Karol: - Podczas gdy inny
lekarz chciał mnie kroić, pan
doktor zalecił mi naświetla
nia. Efekt? Nie mam raka! Bar
dzo dziękuję. •

• Najpopularniejszy Lekarz
• Najpopularniejsza Pielęgniarka/Położna
• Najpopularniejszy Dietetyk
•

Przychodnia Przyjazna Pacjentom

• Najpopularniejszy Gabinet Stomatologiczny
• Najpopularniejsze Uzdrowisko

©®
MAGDALENA OLECHNOWICZ
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Sport
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@polskapress.pl

W obecnych rozrywkach Pu
charu Polski w następnej run
dzie słupszczanie wystąpią
w Malborku, a jego rywalem
będzie mniej wymagająca niż
trzecioligowa
Pogoń
Pomezania grająca w klasie
okręgowej. Kolejnymi rywala
mi gryfitów w półfinale i finale
wojewódzkim mogą być zespo
ły z Gdyni - Bałtyk i rezerwy
ekstraklasowej Arki.
Gryf i Gwardia
w rozgrywkach
ogólnopolskich
W przeszłości słupszczanie
zdobywali okręgowe puchary,
czy to rejonu koszalińskiego,
czy już województwa słupskie
go.
1 listopada 1952 roku Gwar
dia zwyciężyła z Zagłębiem
w Sosnowcu 3:0. W kolejnej
rundzie w 1/16 finału do Słup
ska przyjechał Lech Poznań
i przegrał 1:2.
Tydzień wcześniej Lech
w tym samym składzie (oprócz
bramkarza) pokonał mistrza
Polski Ruch Chorzów 3:1. Więk
szej liczbie widzów zapobiegł
ulewny deszcz i grad (a także
pewnie brak podania godziny
gry w gazecie). W12 minucie
Anioła po zamieszaniu uderza
nad poprzeczką. Kolejną próbę
Anioły broni Kwiatkowski.
W 39 minucie lewoskrzydłowy
Kaczor strzela silnie, Śmiglak
wybiega do piłki, ale ślizga się
na mokrym boisku i wypuszcza
piłkę z czego skorzystał nadbie
gający Żagański. W 74 minucie
Śmiglak ponownie wypuszcza
piłkę z rąk, którą przejął Kaczor
i po minięciu bramkarza trafia
do siatki.
Następnym
rywalem
słupszczan był Wawel Kraków.
Tu już zdecydowanie lepsi oka
zali śię goście wygrywając 5:1.
W 4 minucie tuż obok słup
ka uderzał Dwernicki. Sześć mi
nut potem idealnej okazji nie
wykorzystał Kaczor strzelając
wprost w bramkarza. W 42 mi
nucie Kroczek z kilku metrów
wykorzystuje dośrodkowanie
ze skrzydła. Tuż po przerwie
pada wyrównanie. Sosnowski
podaje do Kaczora, który strze
la celnie w lewy róg. Następuje
przewaga słupszczan, którzy
ostrzeliwują bramkę gości, jed
nak bezskutecznie. W 57 minu
cie jednak po solowym rajdzie
Dumioka do siatki z bliska tra
fia Więcek. Kolejną bramkę
zdobywa Piechaczek oraz
Dwernicki z podania Romana
Durnioka.
Nie zachwyciła publiczność
swym zachowaniem.
"Zrzeszenia
sportowe
w Słupsku winny zwrócić więk
szą uwagę na zachowanie swo
ich sympatyków, gdyż chuli
gańskie zachowanie słupskiej
publiczności staje się powoli
niesławną tradycją tego mia-

Głos Słupska
Piątek, 28 kwietnia 2017

MAGAZYN REPORTERÓW

Pucharowe sukcesy Gryfa
w rozgrywkach centralnych
• W ubiegłą środę Gryf Słupsk pokonał 5:2 Pogoń Lębork w rozgrywkach Pucharu
Polski. Czy będzie to droga ku sukcesom, jakie zespół odnosił w przeszłości?

§
1
<
§
Gryf wygrał z Pogonią Lębork 5:2 w ubiegłą środę
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Ocalmy wspomnienia
związane ze słupskim
i ustecklm sportem
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Mecz z Legią Warszawa na Zielonej

sta." - tak opisywała spotkanie
ówczesna prasa.
Świetnie spisywali się
słupszczanie w 1977 roku. Naj
pierw 1:0 została pokonana Stal
Stalowa Wola.
Świetnie w bramce spisywał
się Zdzisław Jedynak, a bram
kę w 51 minucie zdobył Henryk
Kleinszmidt.

W 1/16 finału krajowego
do Słupska przyjechała
ekstraklasowa Arka Gdynia.
W regulaminowym czasie było
0:0, a słupszczanie wygrali
w rzutach karnych 5:3.
Z karnych strzelali: 1:0 Tade
usz Jakubowicz, 1:1 Stefan
Kliński, 2:1 Waldemar Wielicz
ko, 2:2 Czesław Boguszewicz,

gdynianie przyśpieszyli tempo
gry i od 70 minuty przeważali.
Jednak kolosalna ambicja całe
go zespołu Gryfa i dobra gra de
fensywy z bramkarzem Jedy
nakiem na czele skutecznie li
kwidowała
poczynania
gdynian. W103 minucie Korynt
nie trafił do pustej bramki.
Również Kwiatkowski kilka
krotnie spudłował. Szczególnie
dobrze zagrał 17-letni Wielicz
ko, który dobrze pilnował
Korynta. Po meczu było chóral
ne 100 lat, a kibice wnieśli za
wodników do szatni.
W kolejnej rundzie ogrom
ne święto w Słupsku. Przyje
chała Legia Warszawa z Kazi
mierzem Deyną w składzie,
a mecz oglądało 8 tysięcy wi
dzów. Legia wygrała 3:0 (1:0).
W l minucie Jaskuła omal
nie pokonał Sobieskiego.
Przed przerwą Jakubowicz
strzelił minimalnie niecelnie.
Wcześniej jednak nastąpiła popisowa akcja Deyna - Kusto
i podanie do wychodzącego
na pozycję Nowaka. Po przerwie Kusto przedryblował de
fensywę, ale Nowak spudło
wał.
W 60 minucie Lasoń dość
wolno podprowadził piłkę
pod pole karne, strzelił mocno,
Jedynak wypuścił piłkę z rąk.
Nowak próbował ją przechwy
cić, zaatakował ostro bramka
rza, a nadbiegający Kusto strze
lił gola.
W 70 minucie Sobczyński
zdecydował się na rajd lewą
stroną, podał do Deyny, a ten
podwyższył na 0:3. •©©

3:2 Andrzej Pobiedziński, 3:3 jącą o awansie. Było chóralne
Zbigniew Bieliński, 4:3 Roman „100 lat", gratulacje trenerowi
Aleksandrowicz, 4:3 Jerzy i piłkarzom, których wniesiono
Zawiślan nie trafił, 5:3 Artur do szatni na ramionach kibi
Suruło, 5:3 strzał Włodzimierza ców. Pewni siebie goście chcie
Żemojtela obronił Zdzisław Je li wygrać jak najmniejszym na
kładem sił. Kiedy okazało się,
dynak.
Szał radości zapanował że gryfici nie myślą kapitulo
na stadionie Gryfa, kiedy wać i nie czują żadnego respek
Suruło zdobył bramkę decydu- tu przed pierwszoligowcami,

•W1945i1946 roku na
obiektach przedwojennych
niemieckich klubów powsta
wały pierwsze powojenne
polskiejuż kluby sportowe
nad Słupią.
Obchodzimy więc niedługo
72. rocznicę powstania powo
jennego słupskiego sportu.
W serii artykułów przedstawia
my na naszych łamach lata suk
cesów, okresów lepszych i gor
szych, zmian, sylwetki sportow
ców, działaczy, wydarzenia.
Zapraszamy do kontaktu z naszą
redakcją i dzielenia się wiedzą,
pamięcią, zdjęciami i innymi war
tościowymi pamiątkami:
jaroslaw.stencel@polskapress.pl
tel. 607460416
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Majówkowy informator „Głosu".
Komunikacja, zdrowie, handel
• W długi majowy weekend zmienia się przede
wszystkim komunikacja autobusowa

i Dowiedz się również, gdzie szukać pomocy
w przypadku choroby i gdzie można zrobić zakupy
Poniedziałek i środa auto
busy jeżdżą według rozkładu
niedzielnego.

informator
Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

Dyżury aptek
Słupsk
Dom Leków, ul. Tuwima 4, tel.
59 842 49 57, Apteka Dyżurna,
ul. Tuwima 6, tel. 59 84142 22.

Komunikacja
W długi weekend zmienia się
komunikacja autobusowa. We
wtorek większość autobusów
będzie jeździła jak w każdy
dzień powszedni. Uwaga! Od
l maja wchodzą zmiany w ko
munikacji MZK i na linii 100
Nord Express.
MZK
Sobota - obowiązuje rozkład
sobotni.
Niedziela, poniedziałek
i środa - obowiązuje rozkład
niedzielny.
Od l maja - wchodzi w życie
nowy rozkład jazdy i zmienia
ją się trasy niektórych autobu
sów. Najważniejsze zmiany to
nowe linie: 7 i 14. Zmiana trasy
linii 8 - na odcinku 11 Listopada
- Os. Batorego trasa przebiega
ringiem (ulice 11 Listopada Rzymowskiego - Piłsudskiego Pileckiego - Rejtana, z pominię
ciem ul. Koszalińskiej - Sobie
skiego - Banacha - Wazów).
Linie 5 i 25 pojadą ulicami
Wojska Polskiego - Jana Pawła
Ii/Jagiełły - Prosta - Lutos
ławskiego (z pominięciem
Jaracza).
Linia 19 pojedzie ulicą Woj
ska Polskiego (zamiast Deo
tymy i Tuwima, z linii 6 przej
muje obsługę nowego cmenta
rza oraz z linii 17 - strefy ekono
micznej.
Linia 17 - większa liczba kur
sów na trasie do Strzelinka
(wraz z wydłużeniem trasy
do centralnej części miejsco
wości).
Ponadto wszystkie linie ma
ją zmieniony rozkład jazdy.
Nowe przystanki miejskich
autobusów: Moniuszki (ulica
Prost a / L u t o s ł a w s k i e g o
przy skrzyżowaniu z ul. Mo
niuszki), Kołobrzeska (na żąda
nie), Braci Staniuków (przy fir
mie Paula Trans), Pileckiego
(ring, przy ul. Banacha), Piłsud
skiego - kościół (ring, przy ul.
Piłsudskiego).
PKS
Sobota i niedziela - komunika
cja funkcjonuje jak w każdą so
botę i niedzielę.
Poniedziałek i środa - auto
busy jeżdżą jak w święta.
Wtorek - komunikacja
funkcjonuje jak w dni robocze,
bez kursów szkolnych.

Ustka
Sobota - Centrum Leków, ul.
Grunwaldzka 26, tel. 59 814 42
80

Niedziela - Jantar, ul. Grun
waldzka 27 a, tel. 59 814-46-72
Poniedziałek - Nadmorska,
ul. Marynarki Polskiej 31, tel. 59
8147770
Wtorek - Panaceum 013, ul.
Kopernika 18, tel. 59 814 43 67
Środa - Pod Smokiem, ul.
Kilińskiego 8, tel. 59 814 53 95
Zdrowie
W okresie świątecznym, w dni
5 ustawowo wolne od pracy,
5 funkcjonuje tzw. nocna i świą| teczna opieka zdrowotna.
3
W majowe święta zmienia się rozkład jazdy miejskich autobusów

s Słupsk
NZOZ Lekarz Domowy, Słupsk,
ul. Kołłątaja 31, tel. 840 35 50,
NZOZ Kobylnica, ul. Główna
54a, tel. 842 90 49, Centrum
Zdrowia SALUS, ul. Piłsudskie
go 2, tel. 840 26 06.
Wyjazdowa opieka lekarska
i pielęgniarska świadczona bę
dzie przez Pogotowie Ratunko
we w Słupsku. W przypadkach
pilnych, zagrażających życiu
i zdrowiu Szpitalny Oddział Ra
tunkowy, Słupsk, ul. Hubalczykówl.
Ustka
FALCK Ustka, ul. Kopernika 18.
Kino
Multikino Słupsk
Seanse odbywać się będą
od piątku do środy.
Rejs Słupsk
W poniedziałek kino nieczyn
ne.
Delfin Ustka
Seanse odbywać się będą
od piątku do środy.

Handel
Sklep Lewiatan, ul. Józefa Pił
sudskiego lb lok. 41, Słupsk,
czynny l i 3 maja w godz. 10-20.
Dobry Sklep, ul. Romera 2D
Słupsk, czynny l i 3 maja w godz.
10-20.
Dowiedz się też. gdzie szukać pomocy w przypadku nagłej choroby
Sklep Kamyk, ul. Wolności
37/38, box 20, Słupsk, czynny
Poniedziałek i środa - auto ka od 1 maja według rozkła Ramzes
Nord Express
Sobota i niedziela - komunika busy na wszystkich liniach jeż du na niedziele (więc również Sobota i niedziela - komunika l i 3 maja w godz. 8-24.
1 i 3 maja duże markety i cen
cja funkcjonuje jak wkażdą so dżą jak w każdą niedzielę, ale l i 3 maja) będzie jedziła co go cja funkcjonuje jak w każdą so
botę i niedzielę.
,,
tra handlowe są nieczynne. •
co ważne: linia 100 Słupsk - Ust- dzinę.
botę i niedzielę.
"

•

•
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Z OSTATNIEJ STRONY

Uczą. grabią, remontują
Trwa walka o serca i umysły mieszkańców
regionu słupskiego

• Niezwykły koncert ambasadora Słupska już
dzisiaj w Filharmonii

Moje przemyślenia, obserwa
cje, uwagi i pomysły na nasz
ukochany Słupsk.
Bogdan Stech
bogdan.stech@gp24.pl

Zawsze zastanawiałem się, jak
to będzie kiedy ukończona zo
stanie amerykańska baza
w Redzikowie. I chodzi mi tu
głównie o nasze życie codzien
ne z licznym dość garnizonem
amerykańskim. W końcu jakby
nie było, to za płotem będzie
my mieli pierwszą stalą wojsko
wą instalację USA w Polsce.
Nie wiem sam czego się spo
dziewałem - może parad, mo
że wystaw sprzętu. W każdym
razie działania Amerykanów
zaskoczyły mnie pozytywnie.
Przede wszystkim starają się
poznać lokalną społeczność.
Bez fanfar, bez błysków fleszy
i umówionych ekip telewizyj
nych. Przyznam, że w czasach,
gdy niemal wszystko opiera się
o mocno nagłośnione działania
marketingowe takie działania
to wyjątek. Miałem okazję być
na jednej z licznych wizyt
w szkołach. Otwartość dowód
cy bazy, poczucie humoru spra
wiły, że wszelkie lody momen
talnie zostały przełamane. Ta
kich lekcji w regionie jest spo
ro. Przyznam, że jestem

• Amerykanie pomagają w przebudowie starego hangaru na świątynię

pod wrażeniem ilości odwie
dzonych szkół przez Ameryka
nów oraz ich zaangażowania się
w pracę z młodzieżą. Wspólne
lekcje angielskiego to wspania
ły pomysł i realna pomoc dla
dzieciaków. Do tego możliwość
spotkania się z dowódcą bazy
i możliwość spytania go do
słownie wszystko.
Ale to nie wszystko.

W tygodniu odebraliśmy tele
fon od mieszkanki Redzikowa.
Ona i wiele jej sąsiadów było
pod ogromnym wrażeniem.
„Amerykanie pielili grządki!"
Jakże prosty pomysł i jaka po
zytywna reakcja mieszkańców.
Przyznać trzeba, że Ameryka
nie mają pomysł jak ich polu
bić. Pani była zachwycona. Po
dobnie jak inni mieszkańcy

osiedla Redzikowo, widząc
amerykańskie wojsko (w cywi
lu) z zaangażowaniem pielące
grządki między blokami. Woj
skowi US Navy bez względu
na stopień, płeć, rasę ściskają
cy grabie i motyki - to musi wy
woływać
sympatyczny
uśmiech. Przyznać muszę, że
widok budujący. Takie zaanga
żowanie w pracę u podstaw bu

dzi szacunek. I to nie tylko
u mnie. Przecież chodzi tylko
0 podstawowe i proste prace.
Ale to nie koniec. Amerykanie
czynnie wspierają też przemia
nę dawnego hangalru i zaazem
hali Czarnych na świątynię.
Przypomnijmy, że Po latach
starań hala Czarnych przy ul.
Grottgera znalazła nowego go
spodarza. Centrum Chrześci
jańskie „Rzeki Wody Żywej"
w Słupsku to nowy właściciel
hali przy ul. Grottgera w Słup
sku.
Przedstawiciele Kościoła
1 ratusza podpisali już umowę
notarialną. Centrum niszczeją
cy obiekt kupiło za 300 tysięcy
złotych podczas ostatnich ro
kowań. Trzecich już w tym ro
ku. Teraz dawny hangar lotni
ska Stolp-West, po wojnie prze
robiony na halę sportową Czar
nych, ma zamienić się w salę sa
kralną. Amerykanie chwycili
młotki w dłoń, załozyli maski
przeciwpyłowe i rzucili się
w wir pracy. Z wielkim wigo
rem.
Przyznać muszę, że walka o ser
ca i umysły mieszkańców re
gionu prowadzona jest przez
gości w sposób godny podziwu.
Dla odmiany nasze kolejne rzą
dy w sprawie instalacji milczą.
Nie prowadzą ani kampanii in
formacyjnej, ani zbytnio nie
starają się naszego regionu
wzmocnić - czy to przez inwe
stycje czy to poprzez działania

administracyjne (choćby środkowopomorskie).
Choć kultura to nie moja dział
ka to z wielką przyjemnością
chciałbym zaprosić państwa
na niezwykły koncert wielkie
go ambasadora Słupska. 28
kwietnia 2017 roku o godz 19
w Polskiej Filharmonii
„SinfoniaBaltica" odbędzie się
jubileusz 40-lecia pracy twór
czej kompozytora Leszka
Kułakowskiego. Zaprezentowa
ne będą wybrane kompozycje
autora: jazzowe, orkiestrowe
chóraliie, wokalno-instrumen
talne.
Formuła koncertu- do przer
wy prezentowane będą kompo
zycje z solistami, śpiewakami
operowymi, chórami i orkie
strą, utwory wymagające duże
go aparatu wykonawczego jak:
„Misssa Miseri Cordis", „Piano
Concerto", „Sketches for jazz
trio & symphony orchestra",
„Dyskretny urok konsonan
sów", po przerwie kompozycje
na różne kameralne składy jaz
zowe.
W koncercie zaplanowano
występ 150 muzyków: solistów,
zespołów wokalnych, instru
mentalnych, chóru i orkiestry
„Sinfonia Baltica". •
©®
O Podyskutuj na
forumgp24.pl

Bsotk

S RA» oaane
• Szampan się polał
Autentycznie korki od szampanów
wystrzeliły u słynnego słupskiego
biznesmena po wyroku wyższej in
stancji za podpalenie aut
słupszczanina dwojga imion. Nic
dziwnego. Zamiast odsiadki godziny
do odpracowania z trudną młodzie
żą albo przy staruszkach. Choć nie
wiadomo czy ta opieka wyjdzie im
na zdrowie. I bez sensu była też bu
dowa tej chałupki na Dominikanie,
gdzie nie ma ekstradycji.

• Gdzie jest rower?
Prawie godzinę trwały poszukiwa
nia w słupskim ratuszu roweru, któ
rym Biedroń mógłby się przejechać
przed kamerami TVN, jaki to onjest
ekologiczny. Materiał był zapisem
innego materiału, który kręcił
Biedroń. Taki film w filmie.

Śliska Stonoga
Skrzynka mejlowa nam się zapchała
od pytań czy napiszemy o rewela-

Każdy w swoją stronę. Otwarcie sezonu motocyklowego w Słupsku
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cjach Stonogi na temat Słupska. Nie.
Nie napiszemy.

• Dowcipnyjak Schetyna
Ale napiszemy o rewelacjach, że jak
się PO z Biedroniem dogada, to Be
ata Chrzanowska zastąpiłaby
Biernackiego na stanowisku wice
prezydenta. A właściwie to Krysty
nę, która wskoczyłaby w obowiązki
Biernackiego. Negocjacje trwają.
Na razie Grzegorz Schetyna chce za
proponować Biedroniowi start z list
PO do Europalamentu. Mieliśmy
Schetynę za bardziej rozsądnego.
Biedroń w jednym z sondaży prezy
denckich wyprzedził nawet Tuska
a szef PO proponuje mu robotę kon
trolera autobusów w Brukseli. Panie
przewodniczący. Trochę powagi.
Pan przejrzy rozkład lotów prezy
denta Słupska z ostatnich dwu lat, to
zobaczy, gdzie on bywał.
BONNIE& CLYDE

plotkisprawdzone@gmail.com
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